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Otwarcie wystawy „Na Skalnym Podhalu”
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Pana Macieja Wojaka, Prezesa PTT Jó- Zakopanego o wręczenie medali tym
zefa Haducha, przedstawicieli mediów zasłużonym członkom PTT. B. Moraworaz osób uczestniczących w organiza- ska-Nowak odebrała medal osobiście,
cji całego przedsięwzięcia, w tym Panią natomiast w imieniu nieobecnego z poLuizę Berdak (aranżacja plastyczna) wodu choroby T. Kiełbasińskiego medal
i koordynatora Panią Agnieszkę Gąsienica-Giewont.
Wspólne zdjęcie organizatorów i gości
Autor: Wacław Boratyński

W piątek 27 listopada 2015 roku o godz.
Remigiusz
RemigiuszLichota
Lichota

Fot.: Nina Mikołajczyk

Wydawnictwo Salon Malarzy Polskich, Kraków 1935 rok

Kartka ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego im. Tytusa
Chałubińskiego w Zakopanem

Kapelan ks. Józef Drabik
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1050 lat temu, przez Chrzest Mieszka,
Zbawiciel „narodził” się na Polskiej Ziemi.
I tak od wieków, rodzi się w sercu każdego i każdej z nas, w momencie przyjęcia
chrztu świętego. W tym Jubileuszowym
Roku Chrztu Polski życzę Wam, aby łaska tego pierwszego i najważniejszego
sakramentu ciągle przemieniała nasze życie i była mocą w wierności Chrystusowi,
Krzyżowi i Ewangelii.
Radosnych Świąt Bożego Narodzenia
i Dobrego Nowego 2016 Roku!

Fot.: Nina Mikołajczyk

Z panią Zofią Gołubiew i W. Gąsienicą-Byrcynem

lom władzy, artystom i kuratorom oraz
współorganizatorom wystawy (wszystkim wręczono piękne wiązanki kwiatów)
i zaprosiła wszystkich na poczęstunek
na werandzie. W trakcie poczęstunku
wszyscy wymieniali się uwagami na temat wystawy, koncertu i innych wydarzeń związanych z przedstawionymi na
otwarciu tematami. Atmosfera spotkania
była doskonała, interesujące rozmowy ze

JÓZEF HADUCH (ZG PTT)
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Kazimierz Przerwa-Tetmajer 150. Rocznica
Urodzin – Wystawa w Sosnowcu
W dniu 20 listopada w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego
Oddział PTT w Sosnowcu zorganizował
otwarcie wystawy poświęconej 150. Rocznicy Urodzin Kazimierza Przerwy-Tetmajera. Zgromadzonych uczestników uroczystości przywitał prowadzący uroczystość
Zbigniew Jaskiernia i prezes sosnowieckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa
Tatrzańskiego, Sylwester Dąbrowski a po
nim gospodarz i dyrektor biblioteki Elwira Kabat-Gieorgijewa. Następnie głos
zabrał prezes PTT Józef Haduch, będący
również kuratorem wystawy, który, opowiedział o obchodach Roku Kazimierza
Przerwy-Tetmajera w Polskim Towarzystwie Tatrzańskim. Mówił też o organizacji
samej wystawy oraz o twórczości i życiu
Kazimierza Przerwy Tetmajera. Na zakończenie swojego wystąpienia Prezes PTT
wręczył dyrektor biblioteki okolicznościowy „Pamiętnik PTT” t. 23 poświęcony
Tetmajerowi i okolicznościową pamiątkową srebrną monetę z wizerunkiem poety
i fragmentem Tatr wydaną przez Narodo2

wy Bank Polski, z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Po zapoznaniu
się z wystawą zebrani przenieśli się do
okazałej sali widowiskowej. Na wstępie
Janusz Machulik, przewodniczący Komisji Historycznej Zarządu Głównego PTT,
przedstawił sylwetkę poety i ciekawostki
z jego bogatego życia i twórczości wpisu-

znajomymi i nowo poznanymi. Jako towarzystwo pokazaliśmy obecnym, że istniejemy, że prowadzimy ożywioną działalność, a jednym z elementów wystawy był
nasz piękny baner. Poza wymienionymi
wyżej członkami PTT obecny był również
członek ZG Janusz Machulik, członek honorowy PTT Wojciech Gąsienica-Byrcyn,
Antonina Sebesta i ja, Nina Mikołajczyk. ■
jące się w relacje z treściami regionalnymi
Podhala, Krakowa i swojszczyzny. Następnie wystąpił zespół wokalno-muzyczny
Zielony Szlak i zaprezentował w swojej
interpretacji poezję śpiewaną Tetmajera
oraz innych poetów. Wieczór zakończył się
gorącymi oklaskami w podziękowaniu za
wspaniały występ zespołu Zielony Szlak
i okolicznościowym spotkaniem przy kawie i herbacie. Wystawa w bibliotece w So■
snowcu potrwa do 4 grudnia br.

Uczestnicy otwarcia wystawy KazimierzaPrzerwy-Tetmajera w Sosnowcu
Fot.: Józef Haduch

odebrał Prezes Oddziału Karpackiego
PTT w Łodzi, Stanisław Flakiewicz. Wygłosili oni także krótkie podziękowania,
dodatkowo B. Morawska-Nowak przedstawiła działalność wydawniczą naszego Towarzystwa w postaci corocznego
„Pamiętnika PTT" oraz miesięcznika „Co
słychać?”.
Następnie Pani Dyrektor Zofia Gołubiew zaprosiła kuratora ds. programowych „Atmy”, dr hab. Małgorzatę Janicką-Słysz, do poprowadzenia części muzycznej, którą był koncert pieśni do słów Kazimierza Przerwy-Tetmajera takich kompozytorów jak: W. Żeleński, M. Karłowicz,
K. Szymanowski i K. Penderecki w znakomitym wykonaniu barytona Sebastiana Szumskiego przy akompaniamencie
fortepianowym Weroniki Krówka.
Po wykonaniu na bis najpiękniejszej
dla mnie pieśni, słowo o muzyce przedstawionej w ramach koncertu wygłosiła
dr hab. Małgorzata Janicka-Słysz, a słowo
o obrazach i ich autorach Urszula Kozakowska-Zaucha, kustosz w dziale nowoczesnego polskiego malarstwa i rzeźby
w Muzeum Narodowym w Krakowie,
kurator pokazu w „Atmie”. Następnie
wszyscy zostali zaproszeni do obejrzenia
zgromadzonych na wystawie tatrzańskich obrazów autorstwa Jana Stani-sławskiego, Leona Wyczółkowskiego
i Stanisława Gałka.
Na zakończenie Pani Dyrektor Zofia
Gołubiew podziękowała przedstawicie-

Fot.: Józef Haduch

Z życia ZG PTT
JÓZEF HADUCH (ZG PTT)

XI posiedzenie Prezydium
Zarządu Głównego PTT IX kadencji
W dniu 5 grudnia w siedzibie Zarządu Brak odpowiedzi
Głównego przy ulicy Traugutta 4 w Kra- na podobne pismo
kowie odbyło się kolejne jedenaste już od wójta gminy
posiedzenie Prezydium Zarządu Głów- Ochotnicy Dolnej.
nego Polskiego Towarzystwa Tatrzań- W dalszej części
skiego. Po przyjęciu protokołu z X Pre- obrad omówiono
zydium ZG PTT w pierwszym punkcie działania organiobrad omówiono stan finansów PTT zacyjne związane
i stwierdzono, że w zakresie odpisów od ze zbliżającym się
składek z oddziałów nie nastąpiły żad- X Zjazdem PTT w 2016 roku w Zakopane zmiany od ostatniego posiedzenia nem. W ramach działalności wydawZG. Następnie zgodnie z przyjętą zasa- niczej Prezes poinformował o stanie
dą na ostatnim posiedzeniu ZG w Wiśle przebiegu prac dotyczących wydania
dokonano podziału wpływów środków „Pamiętnika PTT” tom 24 o temacie
finansowych z odpisów od podatków 1% wiodącym Bałkany. Przewiduję się, że
w 2014 roku przypadające na oddziały. Pamiętnik będzie wydrukowany pod
Prezes poinformował o darowiznach koniec maja przyszłego roku na co
na rzecz PTT w postaci środków finan- wskazuje aktualny stan zaawansowasowych i wykorzystaniu ich na działal- nia prac dotyczących jego opracowania.
ność merytoryczną. W zakresie działal- Omówiono przebieg obchodów Roku
ności dotyczącej ochrony przyrody Pre- Kazimierza Przerwy-Tetmajera. Prezes
zes zapoznał zebranych z odpowiedzią zapoznał zebranych z ostatnimi wyNadleśnictwa Krościenko na pismo ZG darzeniami w ramach obchodów Roku
w sprawie działań odnoszących się do Kazimierza Przerwy-Tetmajera, w tym
naruszania przepisów i zagrożenia bez- o otwarciu wystawy młodopolskich
pieczeństwa turystów przez użytkow- malarzy w willi Atma w Zakopanem
ników quadów i motocykli krosowych i o odznaczeniach przyznanych przez
na szlakach turystycznych w Gorcach. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa

Obecni na IX posiedzeniu Prezydium ZG PTT

Narodowego. Medalem za Zasługi dla
Kultury Polskiej Gloria Artis odznaczona została Barbara Morawska – Nowak
a Srebrną Odznaką za Opiekę nad Zabytkami - Tadeusz Kiełbasiński. Następną
imprezą jest otwarcie wystawy dotyczącej życia i twórczości poety 17 stycznia 2016 roku w Podkowie Leśnej w Muzeum Jarosława i Marii Iwaszkiewiczów,
następnie wystawa przewidziana jest
od lutego 2016 w Trzebini, Mielcu i Tarnowie. W ramach spraw bieżących, między innymi, podjęto działania organizacyjne dotyczące ustanowionej przez ZG
Odznaki Wielkiej Korony Tatr i wydania
płyty zespołu Zielony Szlak z nagrania■
mi poezji śpiewanej Tetmajera.

Z życia Oddziałów
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kach. W listopadzie 2011 roku podczas „Góry Cooltury”. Działalność OgólnopolII Rajdu Szlakami Beskidzkiej 5 otrzy- skiej Akcji „Poznaj Beskidy”, w ramach
maliśmy przepiękny, wielki puchar oraz której działało koło, traciło stopniodyplom Ogólnopol- wo na spontaniczności i kreatywności
skiej Akcji „Poznaj w swoich działaniach.
Norbert Owczarek (O/Bielsko-Biała)
Beskidy”. Natomiast
Wiosną 2013 roku wzięliśmy udział
w marcu 2012 Nasze w drugiej edycji akcji „Sprzątamy Be„Diablaki” szkolnym kołem PTT!
Koło
Miłośników skidy z PTT” organizowanej przez PTT
Koło Miłośników Beskidów „Diablaki” Beskidów zostało również uhonorowa- O/Bielsko-Biała. Od tego momentu rozpowstało 13 lipca 2010 roku przy Szko- ne dyplomem i pucharem, na którym poczęła się nasza aktywna współpraca
le Podstawowej nr 18 im. Władysława wyryto napis: „Dla KMB Diablaki SP 18 z tym oddziałem PTT. Przez kolejne lata
Broniewskiego w Dąbrowie Górniczej. w Dąbrowie Górniczej za wyróżniają- uczestniczyliśmy czynnie we wszystNazwa pochodzi od Diablaka – najwyż- cą się aktywność w działaniach Ogól- kich wycieczkach związanych z porządszego wierzchołka Babiej Góry (1725 m nopolskiej Akcji Poznaj Beskidy”. We kami na górskich szlakach. Poznaliśmy
n.p.m.). Założycielem i opiekunem KMB wrześniu 2012 roku podczas III Rajdu niezwykłych, charyzmatycznych choć
Szlakami Beskidzkiej 5 otrzymali- jednocześnie koleżeńskich i życzliwych
„Diablaki” jest Norbert Owczarek.
Koło powstało oraz działało w ra- śmy Puchar Kół Miłośników Beskidów. ludzi związanych z Polskim Towarzymach Ogólnopolskiej Akcji „Poznaj Be- Poza sukcesami całego Koła mieliśmy stwem Tatrzańskim głównie z Bielskaskidy” pod Honorowym Patronatem również sukcesy indywidualnych jego -Białej, ale także Kóz, Chrzanowa i KraMarszałka Województwa Śląskiego, członków. Należy tutaj wspomnieć o na- kowa. Postanowiliśmy zostać częścią
Honorowym Patronatem Śląskiego Ku- grodzie specjalnej ucznia naszego Koła tej wyjątkowej, turystycznej rodziny.
We wrześniu bieżącego roku rozporatora Oświaty, Honorowym Patrona- w Ogólnopolskim Konkursie z Wiedzy
tem Naczelnika Związku Harcerstwa o Beskidach, czy II miejscu naszej re- częliśmy rozmowy z Szymonem BaroPolskiego oraz wielu innych zacnych prezentacji w Ogólnopolskim Konkur- nem – prezesem Oddziału PTT Bielskosie Wiedzy o Beskidzkiej 5. Uczestniczy- -Biała na temat stworzenia szkolnego
instancji.
Działalność Koła Miłośników Be- liśmy w kilkudziesięciu wycieczkach, koła właśnie przy tym oddziale. Jedskidów „Diablaki” została zauważona zorganizowaliśmy kilka prelekcji i wy- nocześnie prowadzone były rozmowy
przez prasę, o czym świadczą liczne staw związanych z górami. Jesteśmy z Dorotą Raczek – Dyrektorem Szkoły
artykuły w kilku, poczytnych dzienni- inicjatorem Ogólnopolskiej Kampanii Podstawowej nr 18 im. Władysława

Justyna Siwik
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Andrzejki pod Babią
To było wyzwanie… spakować się tak,
żeby nie mieć największej walizy, plecaka, czy innej torby i w pierwszy wieczór
pokonać z tym trasę Dolna Płyta PKS
– Parking obok PKP – przewyższenie
kilkadziesiąt schodów nieujęte na plakatach informacyjnych.
Wyczerpani jednakże śmiechem, a nie
wysiłkiem, dojeżdżamy dwoma busami
na miejsce andrzejkowych wypadów
Oddziału PTT w Bielsku-Białej. Chata
pod Kwiatkiem w Zawoi, stacja turystyczna PTT od wielu lat, utrzymuje swój
uśmiechający oldschoolowy charakter
na najwyższym poziomie. I nam się to
podoba, jesteśmy przecież w dobrym
Towarzystwie. Po przydziale pokoi nieodgadnionym kluczem prezesa (kto był
ten wie) schodzimy do pomieszczenia
kominkowego na pierwsze, zapowiedziane w programie wycieczki posiady.
Temat nas mile zaskakuje – „Wyższość
miasta Bielsko-Biała nad Łodzią”. Zaska4

przedstawicielami Oddziału PTT w Bielsku Białej: Szymonem Baronem i Kornelią Duławą. Podczas zebrania opiekun
szkolnego koła – Norbert Owczarek,
przybliżył zebranym historię i działalność KMB „Diablaki”, na bazie którego
powstało SK PTT „Diablaki”. Szymon
Baron przedstawił prezentację zawierającą rys historyczny, cele statutowe oraz
działalność Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Następnie członkom nowo
powstałego SK PTT „Diablaki” zostały
wręczone legitymacje członkowskie
oraz pamiątkowe upominki. Nasze
koło otrzymało także oficjalną pieczęć
oraz publikacje książkowe do szkolnej
kujemy również samych siebie bardzo
punktualnym stawieniem się na sobotnią zbiórkę, o 7:15 ruszamy na śnieżną
Babią. Przez chmury przebija słońce.
Pierwszy odpoczynek po niedługim

Pamiątkowe zdjęcie członków SK PTT „Diablaki”
w Dąbrowie Górniczej

biblioteki. Podczas zebrania wybrany
został Zarząd SK PTT „Diablaki” w składzie: prezes – Weronika Słomczyńska,
wiceprezes – Maksymilian Stochelski,
sekretarz – Kaja Maślanka, skarbnik –
Sonia Pucyk. Na zakończenie zebrania
nie mogło zabraknąć pamiątkowej sesji
fotograficznej z udziałem „Diablaków”
i zaproszonych gości.
W sobotę 12 grudnia będzie miała
miejsce pierwsza oficjalna wycieczka
SK PTT „Diablaki” w Beskid Mały. Naszym celem będzie najwyższy szczyt
tego pasma – Czupel (933 m n. p. m.). ■
marszu to schronisko Markowe Szczawiny; ale nie próżnujemy – zjadamy ile
możemy, uzupełniamy płyny (te dwie

Pamiątkowe zdjęcie uczestników
Andrzejek pod Babią

Fot.: Łukasz Kudelski – PTT O/Bielsko-Biała

Broniewskiego w Dąbrowie Górniczej,
w której do tej pory działało Koło Miłośników Beskidów „Diablaki”. Pomysł
utworzenia Szkolnego Koła PTT „Diablaki” na fundamentach Koła Miłośników Beskidów „Diablaki” spotkał się
wszędzie z dużą aprobatą. Co nie mniej
ważne, udało się nam zainteresować
tym pomysłem rodziców i uczniów
związanych ze Szkołą Podstawową nr 18
w Dąbrowie Górniczej. Zdołano zebrać
kilkudziesięciu miłośników górskich
wędrówek, którzy chcieli wstąpić do
nowo powstającego SK PTT „Diablaki”.
Powstał list intencyjny o utworzenie szkolnego koła do Zarządu Oddziału PTT Bielsko-Biała, który podpisało
dwudziestu jeden uczniów oraz ich
opiekun, członek PTT O/Bielsko-Biała
– Norbert Owczarek. Na odpowiedź nie
musieliśmy długo czekać. Podczas zebrania Zarządu Oddziału PTT w Bielsku
Białej w dniu 13 listopada 2015 roku jednogłośnie podjęto decyzję o utworzeniu
Szkolnego Koła PTT „Diablaki” przy
Szkole Podstawowej nr 18 im. Władysława Broniewskiego w Dąbrowie Górniczej. Przy okazji należy nadmienić, że
nowo powstałe SK PTT „Diablaki” jest
pierwszym powstałym w województwie śląskim Szkolnym Kołem Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.
Zebranie inauguracyjne nowo powstałego Szkolnego Koła PTT „Diablaki”
odbyło się 7 grudnia 2015 roku. Uczestniczyło w nim piętnaścioro członków
SK PTT wraz ze szkolnym opiekunem
oraz zaproszonymi na tę okazję gośćmi –

aktywności powtórzymy również wie- szczycie meldują się wszyscy Ci, którzy
czorem) i ruszamy na Przełęcz Brona. wyruszyli. Niespodziankę swoją obecPniemy się mocno zasypanymi kamien- nością i wyczuciem czasu robi nam Łunymi schodami prosto do nieba, albo to kasz. Grupowe zdjęcia z banerem, inniebo się do nas zbliża… bo pogoda nas dywidualne sesje, nie można się dziwić
nie zawodzi: słońce, bardzo delikatny – widoki przechodzą najśmielsze oczemróz, znakomita widoczność i prawie kiwania. Wracamy tą samą trasą w barzero wiatru. Na Babią bez wiatru? Prze- dzo różnym stylu: na butach, na pupach,
cież to niemożliwe, to jedna z najbar- z kijami, z jednym kijem, bez. Schronidziej kapryśno-pogodowych gór… Idzie sko pełne turystów serwuje pyszną atnam bardzo sprawnie. Przydają się małe mosferę i niezłe jedzenie. Okazuje się, że
raczki, te duże trochę ciążą w plecakach. niektórzy z nas wyskakują jeszcze w tak
Zgaduję, że wszyscy wchodząc na Dia- zwanym międzyczasie na Małą Babią.
blak jesteśmy pod wrażeniem. Roberto- Po powrocie, w Chacie pod Kwiatkiem,
wi zasycha w gardle już wcześniej, gdyż czekają kolejne niespodzianki – pojawia
jednym tchem odpowiada na niekoń- się w naszym gronie coraz więcej dzieci,
czący się strumień pytań o wyłaniające dorosłych i… beskidzkich przewodnisię z morza chmur wierzchołki gór. Jest ków górskich – gratulujemy Szymonie!!
Wieczór Andrzejkowy obchodzimy
pięknie! Nawet (i tu pozwolę sobie na
bardzo subiektywną wypowiedź) Be- zaczynając dzielnie od kalamburów
skid Wyspowy wygląda zjawiskowo. Na (tutaj należałoby podziękować za rzut

karny Robalowi), wróżb (w tej kwestii
podziękowania za przepowiedziane podróże i liczne… guziki). Tańczymy, śpiewamy, robimy węża… Stolik Seniorów
serwuje niesamowite górskie opowieści
od których kręci się w głowie, właściwie
może nie tylko od nich…
Niedzielę zaczynamy o bardzo uczciwej porze, około 9 wyruszamy skąpani
jeszcze mocniejszym słońcem na Halę
Barankową skąd podziwiamy klimatyczne chaty, z panoramą Babiej w tle.
Ostatni, warty uwagi punkt wycieczki to wodospad na Mosornym Groniu.
W powrotnej drodze, na naszych oczach,
masyw Babiej z nika w ciężkich, śnieżnych chmurach.
Wracamy do domów późnym popołudniem. Zadowoleni? Odpowiedź prosta – obejrzyj zdjęcia na naszej stronie
■
internetowej!

Remigiusz Lichota (O/Chrzanów)

serdecznie dziękujemy także za wsparcie finansowe konkursu. Patronat medialny sprawowali: Tygodnik „Przełom”,
Chrzanowska Telewizja Lokalna i Kulturalny Chrzanów. Nagrody ufundowali:
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w Chrzanowie, Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie, Urząd
Miejski w Chrzanowie oraz Starostwo
Powiatowe w Chrzanowie.

Nasz kolega, Szymon Baron ukończył kurs i zdał egzamin na przewodnika górskiego beskidzkiego.
Z tej okazji serdecznie mu gratulujemy – Prezes i Zarząd Główny PTT

IV Powiatowy Konkurs
Wiedzy o Górach
IV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Górach pod hasłem "Beskid Śląski" został
zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w Chrzanowie wspólnie z Powiatowym Centrum
Edukacyjnym w Chrzanowie oraz Urzę-

dem Miejskim w Chrzanowie. Uczniowie PCE – Dominik Reszka i Jan Szostak
– przywitali zgromadzonych gości. Wyrecytowany został także wiersz Kazimierza Przerwy- Tetmajera pt. „Pozdrowienie”.
Patronat honorowy nad konkursem
pełnili: Pan Józef Haduch – prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa
Tatrzańskiego oraz Starosta Chrzanowski – Pan Janusz Szczęśniak, któremu

Uczestnicy Konkursu Wiedzy o Górach
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19 listopada w auli Powiatowego Cen- w Starostwie Powiatowym w Chrzanotrum Edukacyjnego w Chrzanowie do wie, prezes Zarządu Głównego PTT Pan
konkursu przystąpili uczniowie z 14 Józef Haduch, dyrektor PCE w Chrzanoszkół gimnazjalnych, 6 szkół ponadgim- wie Pan Mariusz Wacławek oraz prezes
nazjalnych oraz 4 Szkolnych Kół Krajo- PTT Oddziału w Chrzanowie Pan Remiznawczych Polskiego Towarzystwa Ta- giusz Lichota.
trzańskiego.
Zwycięzcom wręczono puchary, dyDyrektor PCE, Pan Mariusz Wacła- plomy i nagrody rzeczowe: plecaki, śpiwek, wspólnie z prezesem PTT Oddzia- wory oraz torby turystyczne. Wszyscy
łu Chrzanów Remigiuszem Lichotą zaproszeni goście otrzymali upominki
życzyli uczestnikom powodzenia. Pre- ufundowane przez Polskie Towarzyzes PTT objaśnił zasady oceniania prac stwo Tatrzańskie Oddział w Chrzanokonkursowych, a następnie uczestnicy wie oraz Urząd Miejski w Chrzanowie.
przystąpili do rozwiązywania testu
Serdecznie dziękujemy wszystkim,
składającego się z 40 pytań, których au- którzy przyczynili się do zorganizowatorem Sześcioosobowa komisja w skła- nia konkursu. Dziękujemy Panu Starodzie: przewodniczący – Adam Biel oraz ście Chrzanowskiemu oraz Prezesowi
członkowie: Wiesław Kurowski, Józef Zarządu Głównego PTT, którzy pełnili
Ryś, Marcin Kornecki, Marcin Ryś oraz honorowy patronat nad konkursem.
Bogumił Ryś przystąpiła do sprawdza- Dziękujemy także współorganizatorom
nia testów. Aby poczuć turystyczną at- – Panu Burmistrzowi Chrzanowa, Panu
mosferę, nasi współorganizatorzy za- Dyrektorowi PCE, nauczycielom: Pani
prosili w tym czasie wszystkich gości do Marii Issakiewicz, Pani Marioli Wójcik,
wspólnego śpiewania piosenek umilają- Panu Konradowi Szczurkowi, Panu Pawcych wędrówkę nie tylko po beskidzkich łowi Rybie oraz uczniom PCE, którzy
wierchach. Taki śpiew był niegdyś sta- zajęli się przywitaniem i obsługą gołym elementem górskiego wędrowania, ści. Dziękujemy także Paniom z obsługi
kiedy dzień kończył się w schronisku. szkoły, k tóre włożyły nieoceniony trud
Repertuar przygotowany przez Pana w przygotowanie sal dla gości.
Konrada Szczurka, nauczyciela PCE
Podziękowania składamy również
w Chrzanowie, sprawdził się doskonale. patronom medialnym, którymi byli:
Następnie uczestnicy konkursu wraz Chrzanowska Telewizja Lokalna, Tyz opiekunami i zaproszonymi gośćmi godnik Ziemi Chrzanowskiej „Przeobejrzeli prezentację pod tytułem: „Hi- łom” oraz Kulturalny Chrzanów. Nade
malaiści w strefie śmierci", a także mieli wszystko zaś dziękujemy wszystkim
możliwość zwiedzania szkoły wraz z na- uczestnikom oraz ich opiekunom za
uczycielami PCE.
trud i czas poświęcony na przygotowaNagrody wręczali zwycięzcom: Bur- nie się do konkursu.
mistrz Chrzanowa Pan Marek Niechwiej,
Już dziś zapraszamy do udziału w 5 edyPani Ewa Szydłowska-Koryczan- dyrek- cji konkursu w następnym roku szkolnym,
tor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu której tematem będzie Beskid Mały.

Zwycięzcami w kategorii indywidualnej szkół gimnazjalnych zostali:
1. RADOSŁAW LELITO (Zespół Szkół
w Mętkowie),
2. KRZYSZTOF BRATEK (Zespół
Szkół nr 2 w Chrzanowie),
3. MARTYNA HODUR –(Zespół Szkół
nr 1 w Chrzanowie).

W kategorii indywidualnej szkół ponadgimnazjalnych zwyciężyli:
1. KATARZYNA NORYS (SKK PTT
przy II LO w Chrzanowie),
2. KAMIL KACZKA (Zespół Szkół
Ekonomiczno-chemicznych w Trzebini),
3. GABRIEL KĘPKA (Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie).

W kategorii drużynowej szkół gimnazjalnych w czołówce uplasowały się:
1. Publiczne Gimnazjum z Zespołu
Szkół nr 2 w Chrzanowie,
2. Zespół Szkół w Mętkowie,
3. Gimanzujm nr 2 w Trzebini.

W kategorii drużynowej szkół ponadgimnazjalnych:
1. SKK PTT przy II LO w Chrzanowie,
2. Powiatowe Centrum Edukacyjne
w Chrzanowie,
3. II LO w Chrzanowie.

■

Milena Macko
(SK PTT O/Myślenice)

XVI Turniej Wiedzy o Górach w Myślenicach

Co słychać? 12 (300) 2015

Uczestnicy Turnieju

6

Alicja Słomka z klasy 1b i Kacper Fus
z klasy 1a (op. prof. Izabela Rokosz-Kowalska) zajęli ex aequo III miejsce indywidualnie w XVI Turnieju Wiedzy o Górach BESKID MAŁY. Pierwsze dwa miejsca stały się udziałem uczniów z II LO
im. Jana III Sobieskiego w Krakowie
(op. prof. Eliza Wojtasik, prof. Urszula
Batorska i prof. Magdalena Misztalska).
Drużynowo pierwsze miejsce uzyskało
I LO im. T. Kościuszki w Myślenicach (op.
prof. Izabela Rokosz-Kowalska), drugie
miejsce ex aequo II LO im. Jana III Sobieskiego w Krakowie (op. prof. Urszula Batorska i prof. Magdalena Misztalska) i ZSTE im. M. Reja w Myślenicach
(op. prof. Małgorzata Czop), a trzecie ex
aequo II LO im. T. Chałubińskiego w Myślenicach (op. prof. Sławomir Maślanka)
i II LO im. Jana III Sobieskiego w Krakowie (op. prof. Eliza Wojtasik). W turnieju wzięły jeszcze udział drużyny z Technikum Turystyczno-Gastronomicznego
w Myślenicach (op. prof. Janusz Kaleta).
Wszystkie szczegółowe wyniki znajdują
się na stronie Szkolnego Koła PTT pod
adresem: http://sk-myslenice.ptt.org.
pl/16turniej.htm. Przewodniczącą Jury
była Pani Mgr Dorota Kamińska z Punktu Konsultacji Krajoznawczej przy Bibliotece Pedagogicznej w Myślenicach,
a w Jury – oprócz wszystkich obecnych
opiekunów – zasiadali: wiceprezes PTT,
Pan Nikodem Frodyma, jak również
prezes Oddziału Krakowskiego PTT,
Pan Inż. Michał L. Myśliwiec. Turniej odbył się 8 grudnia 2015 r. w auli szkolnej
ZSO w Myślenicach. Uroczystego otwarcia dokonał Dyrektor ZSO, prof. Jacek
Ślósarz. Organizatorzy jak zwykle dbali
o wysoki poziom merytoryczny turnieju. Dziękujemy Polskiemu Towarzystwu
Tatrzańskiemu z siedzibą w Krakowie
oraz Bibliotece Pedagogicznej i Starostwu Powiatowemu w Myślenicach za
ufundowanie nagród, a wolontariuszom Szkolnego Koła PTT za sprawne
przeprowadzenie Turnieju. Zapraszamy
już teraz na XVII Turniej Wiedzy o Górach, którego tematem będzie Beskid
Żywiecki (szczegółowe informacje pod
adresem: http://sk-myslenice.ptt.org.
■
pl/2.htm).

▴ Komisja Turnieju
▾ Uczestnicy w trakcie rozwiązywania zadań Turnieju

Co słychać? 12 (300) 2015

7

29 listopada 2015 r. w willi Oksza, mieszczącej obecnie galerię sztuki XX wieku,
będącej filią Muzeum Tatrzańskiego,
odbyła się całodzienna konferencja na
temat „Bibliografia Tatr i Podtatrza”
zorganizowana przez Fundację im. Zofii
i Witolda Paryskich przy Tatrzańskim
Parku Narodowym z udziałem Uniwersytetów Wrocławskiego i Jagiellońskiego i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Wzięłam udział w tej
konferencji wraz z Niną Mikołajczyk,
Januszem Machulikiem i Stanisławem
Flakiewiczem reprezentującymi Polskie
Towarzystwo Tatrzańskie.
Zmarły 16 grudnia 2000 roku Witold
Henryk Paryski nie został lekarzem,
zgodnie z wykształceniem, natomiast
wraz z żoną tak zainteresowali się Tatrami i Podtatrzem, że całe życie - od

z red. Adamem Liberakiem odwiedzaliśmy tam pana Witolda i już wówczas
przychodzili do Niego pracownicy TPN
i wprowadzali fiszki do komputera. To
był jednak początek. Aby udostępnić
cenne zbiory szerszemu gronu zainteresowanych przed utworzoną fundacją
opiekującą się tą spuścizną stanęło ambitne i niebagatelne zadanie digitalizacji
wszystkich tych fiszek celem stworzenia
cyfrowej bazy danych z bibliografią Tatr
i Podtatrza. Przedstawieniu tego zadania poświęcona była obecna konferencja.
Konferencję otworzył z ramienia TPN
i Fundacji, Dyrektor jej Zarządu Marcin
Guzik.
Jako pierwsza zabrała głos Renata Kowalska z Ośrodka Dokumentacji Tatrzańskiej TPN, bezpośrednio zajmująca się
księgozbiorem Paryskich omawiając bieżący stan digitalizacji bibliografii i ramy
czasowe realizacji tego przedsięwzięcia.

lat trzydziestych ub. wieku poświęcili
na gromadzenie literatury i dokumentacji związanych z tym tematem. Efektem tego była nie tylko Encyklopedia
Tatrzańska (1973), a następnie Wielka
Encyklopedia Tatrzańska (1995), ale ponad 150.000 unikalnych fiszek zawierających wykazy publikacji odnoszących
się do Tatr i Podtatrza. Na szczęście księgozbiór pp. Paryskich został zapisany
Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu
i po ich śmierci przeniesiony do budynku TPN przy ul. Chałubińskiego 42. Na
szczęście, bo domek na Kozińcu, w obejściu willi „Koliba” w którym mieszkali
w ostatnich latach życia spalił się. Wraz

Krystyna Kasprzyk z Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej w Krakowie w swoim wystąpieniu stwierdziła, że tematyka
tatrzańska jest szeroko reprezentowana w bibliografii Małopolski tworzonej
od 2003 roku. Stworzenie wspólnych
zrębów, poprzez centralną bazę haseł
i deskryptorów pozwoli na wzajemną
współpracę i uzupełnianie się.
Redaktor „Wierchów” Wiesław Aleksander Wójcik przedstawił dzieje bibliografii górskiej w Polsce od czasów
założenia Towarzystwa Tatrzańskiego
i rozpoczęciu wydawania Pamiętnika TT
(1876) – wymienił bibliografię zakopiańską Tomasza Janiszewskiego, tworzoną

▴ Marcin Guzik, prezes Fundacji Paryskich
▾ Ludovit Kocian, Uniwersytet Bratysława
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Fot.: N. Mikołajczyk

Fot.: N. Mikołajczyk

Uczestnicy konferencji

Fot.: N. Mikołajczyk

Bibliografia Tatr i Podtatrza Witolda
Henryka Paryskiego

Fot.: N. Mikołajczyk
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▴ Renata Kowalska, Fundacja Paryskich
Fot.: N. Mikołajczyk

▾ Wieslaw Aleksander Wójcik, redaktor „Wierchów”

Fot.: N. Mikołajczyk

▴ 50 działów bibliografii dla Tatr i Podhala
Fot.: N. Mikołajczyk

▾ Mapa F. Czaki z 1762 r.

Bardzo interesującym było przedstawienie kartografii w bibliografii tatrzańskiej W. H .Paryskiego i zbiorach
Ośrodka Dokumentacji Tatrzańskiej
przez Wiesława Siarzewskiego z ODT
TPN. W. H. Paryski zbierał całe życie
mapy i skrupulatnie je gromadził. Pamiętam, że pomagał Mu w tym mój wujek Władysław Malinowski, zdobywając je w antykwariatach szwajcarskich.
W zbiorach Ośrodka Dokumentacji Tatrzańskiej TPN jest ok. 4500 map, z tego
80% zgromadzonych przez Paryskiego.
Prelegent pokazał mapy, na których
widniały Tatry, datowane od roku 1491
do końca XIX wieku. Najstarsza mapa
turystyczna pochodzi z 1842 roku. Ukazało się 30 wydań map austriackich.
Wreszcie w 1911 roku ukazała się pierwsza mapa braci Zwolińskich.

Ostatnim punktem programu było
podsumowanie projektu „Digitalizacja bibliografii Tatr i Podtatrza W. H. Paryskiego” omówione przez Marcina Guzika, jako
przedstawiciela Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich, który szczegółowo przedstawił misję, jaką spełnia fundacja opiekując się spuścizną po Zofii i Witoldzie
Paryskich, kontynuując ich dzieło poprzez
tworzenie płaszczyzny wymiany informacji oraz działalność badawczą i wydawniczą, popularyzującą wiedzę o tożsamości
przyrodniczo-kulturowej Tatr i Podtatrza.
Przedstawił też szczegółowo ilości prac
wykonanych przy digitalizacji archiwum
tematycznego, fiszek z bibliografią Tatr
i Podtatrza oraz pozycje wydawnicze jakie
powstały podczas trwania projektu i dalsze zamierzenia Fundacji. Na tym tę bardzo interesującą konferencję zakończono. ■
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po I wojnie światowej bibliografię podhalańską, bibliografię przedwojennych
„Wierchów”, „Taternika” i „Ziemi”, opracowania Mieczysława Orłowicza (1937,
1938). Na kolejne trzeba było czekać do
drugiej połowy lat 40-tych. Władysław
Krygowski opracował bibliografię PTT
w 75 tomie Wierchów (1948). W Wierchach wydawanych następnie pod szyldem PTTK bibliografię górską regularnie prowadził przez 35 lat Kazimierz Polak, a następnie jego żona Helena, co było
ewenementem na skalę światową.
Następny prelegent, Ludovit Kocyan
(Uniwersytet Bratysława), wnuk Antoniego mówił o bibliografii ornitologicznej
orawskiej części Tatr i Podtatrza. Kontynuuje on od pół wieku dorobek swego
dziadka, dobrze znanego także w Zakopanem i Kuźnicach, twórcy zbiorów zoologicznych Muzeum Tatrzańskiego.
Zbigniew Moździerz z Muzeum Tatrzańskiego omówił bibliografię budownictwa i architektury Tatr Polskich
i Zakopanego, podkreślając ważność dostępu do archiwaliów i ikonografii.
Nawiązała do niej w dalszym ciągu
wystąpień Aleksandra Nosalska (UJ,
Kraków) omawiając bibliografię Włodzimierza Gruszczyńskiego i jego uczniów
na temat architektury i planowania
przestrzennego Zakopanego i Podhala
(1959). Przy okazji wspomniała o powojennych projektach budowy schroniska
na polanie Włosienica (chwała Bogu, że
nie wybudowano takiego).
Małgorzata Łoboz (Uniwersytet Wrocławski) przedstawiła życie muzyczne
Zakopanego na łamach prasowych z naciskiem na lata przed i po I wojnie światowej.
Kolejne prelegentki: Anna Pigoń i Ewa
Grzęda (Uniwersytetu Wrocławski),
Karolina Chmielewska i Magdalena Orczykowska (Uniwersytet Warszawski)
omawiały kolejno bibliografie dawnych
XIX-wiecznych czasopism skupiających
się na tematyce tatrzańskiej takich
choćby jak „Biblioteka Warszawska”
(1863-1890) czy warszawski tygodnik
„Kłosy”. Natomiast Agnieszka Kuniczuk-Trzcinowicz (Uniwersytet Wrocławski)
skupiła się na bibliografii tatrzańskiej
Henryka Sienkiewicza. Sienkiewicz począwszy od 1886 roku bywał corocznie
w Zakopanem wraz z rodziną (naliczono 27 jego tatrzańskich pobytów), wiele
jego utworów związanych i niezwiązanych z Tatrami powstało w Zakopanem
w całości lub fragmentach, co zostało
dokładnie ujęte w bibliografii.
Marcin Guzik z TPN przedstawił bibliografię pasterstwa tatrzańskiego zebraną przez W. H. Paryskiego w tomie
VIII „Pasterstwo Tatr”.
Dawne i obecne nazewnictwo tatrzańskie omówiła Agnieszka Jurczyńska-Kłosek z Koła Przewodników Tatrzańskich
im.Macieja Sieczki z Krakowa.

Lektury pod choinkę
JÓZEF HADUCH (ZG PTT)

Kresowa Atlantyda
– historia i mitologia
miast kresowych
Ukazał się i jest w sprzedaży VII tom Kresowej Atlantydy wielkiego dzieła opisującego historie i losy miast, które po II wojnie światowej pozostały za wschodnią
granicą Polski. Autorem Kresowej Atlantydy tomu VII, tak jak tomów dotychczasowych jest profesor Stanisław Nicieja,
rektor Uniwersytetu w Opolu. Profesor
Stanisław Nicieja to czołowy badacz
i popularyzator dziedzictwa Kresów
Wschodnich. Badania nad dziejami Kresów Wschodnich profesor prowadzi już
od ponad trzydziestu lat opisując niezwykłe losy Polaków i rodów polskich
związanych z ziemiami, które pozostaJÓZEF HADUCH (ZG PTT)

Karpacki świat Bojków
i Łemków
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Karpacki Świat Bojków i Łemków Romana
Reeinfussa to album zawierający zbiór
fotografii w ilości ponad dwieście sztuk,
wykonanych przez autora na terenach
górskich w Karpatach przed wojną w granicach II Rzeczpospolitej Polski. Profesor Roman Reinfuss zafascynowany był
kulturą, życiem Bojków i Łemków, grup
etnicznych wysiedlonych po wojnie z terenów Bieszczad i Beskidu Niskiego. Pro-

ły poza wschodnimi granicami Polski.
Narracje w wykonaniu autora przedstawiają w pasjonujący sposób wydarzenia
sprzed siedemdziesięciu i więcej lat, ściśle związane z niezwykłą historią Polski,
z terenami górskimi Karpat Wschodnich,
z terenami gdzie przed ponad wiekiem
istniało i aktywnie działało Polskie Towarzystwo Tatrzańskie. Tom VII Kresowej Atlantydy, autor poświęcił miastom:
Drohobycz, Majdan, Schodnica, Sławsko,
Turka. Nie trzeba być wielkim znawcą
historii, by wiedzieć, że Drohobycz to
miasto obywatela świata Bruno Schulza, wybitnego artysty, autora ,,Sklepów
cynamonowych’’, Majdan i Schodnica to
początki wydobycia ropy naftowej i jej
przetwórstwa w Karpatach i w Polsce,
Sławsko wcześniej zwykła bojkowska
wioska, która w II RP w szybkim tempie
wyrosła na ośrodek sportów zimowych
i turystyki narciarskiej a Turka położona
na skraju Bieszczadów Wschodnich i Gór
Sanocko-Turczańskich do dzisiaj pełni
rolę stolicy Bojków – największej chyba
grupy etnicznej górali ruskich w Karfesor podróżował po terenach górskich
Karpat z aparatem fotograficznym i jako
etnograf badał życie codzienne, obyczaje
i kulturę rdzennych mieszkańców, górali
ruskich Podkarpacia. Oprócz mieszkańców tych ziem w ich strojach ludowych,
na zdjęciach możemy zobaczyć chaty, kościoły, kapliczki, krzyże cmentarze oraz
dokumenty archiwalne. Album zawierający historyczne zdjęcia, jest niewątpliwie dokumentem przedstawiającym
efekt pracy profesora Reinfussa jak badacza i etnografa. Zdjęcia są świadectwem
historii życia na terenach górskich dawnych Karpat i pochodzą ze zbioru Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Profesor
Roman Reinfuss to Członek
Honorowy Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. ■

patach. Zachęcam do lektury VII tomu
Kresowej Atlantydy. Profesor Stanisław
Nicieja będzie gościem X Zjazdu PTT
■
w Zakopanem w 2016 roku.
Szymon Baron (O/Bielsko-Biała)

Nowa książka
Bartka Sali
W wakacyjnym numerze „Co słychać?”
(CS 295-296 – przyp. red.) informowaliśmy o książce Bartłomieja Grzegorza
Sali (O/Kraków) pt. Jeziorka i stawy
Gór Świętokrzyskich, Sudetów i polskich
Karpat, która ukazała się nakładem wydawnictwa CM. Miło mi poinformować,
że właśnie ukazała się kolejna książka
Bartka z tej serii, tym razem poświęcona górskim wodospadom.
Książka pt. Wodospady polskich Sudetów i Karpat jest prawdopodobnie
pierwszą monografią polskich wodospadów górskich, które zostały opisane
nie tylko w sposób stricte geograficzny,
lecz co charakterystyczne
dla autora, w bardzo szerokim ujęciu z uwzględnieniem całej otoczki kulturowej, w tym związanych
z nimi legend i historii.
W książce opisano ponad
70 wodospadów, w tym
część znajdujących obecnie
poza granicami naszego
kraju, które znajdowały się
w nich w okresie II Rzeczypospolitej.
Gorąco zachęcam do lektury!
■

Bartłomiej Grzegorz Sala,
Wodospady polskich Sudetów i Karpat, Wydawnictwo CM, Warszawa 2015,
format 148x210 mm, 120 s.
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Nowości wydawnicze
pióra naszych członków
honorowych

Krzysztof Wielicki, Piotr Drożdż,
Krzysztof Wielicki - mój wybór. Wywiad-rzeka. Tom 2, Wydawnictwo Góry Books, Kraków 2015

Z przyjemnością informujemy o dwóch
nowościach, które ukazały się nakładem wydawnictwa Góry Books.

Drugi tom bestsellerowego wywiadu-rzeki Krzysztof Wielicki - mój wybór
ucieszy zapewne nie tylko licznych
wielbicieli dokonań naszego wybitnego
himalaisty, ale także wszystkich fanów
gór wysokich. Jest dopełnieniem opowieści Krzysztofa Wielickiego o własnym życiu i górskim dorobku. Obejmuje lata 1990 – czasy współczesne,
a motywem przewodnim są solowe
wspinaczki Wielickiego z wejściem na
mityczną Nanga Parbat na czele.
Sponsorem głównym projektu jest
Orlen, a dobrą literaturę górską wspiera
Petzl.
Wspinaczy zainteresuje na pewno druga z naszych nowości: „Trening uzupełniający dla wspinaczy i nie tylko”.
Książka jest efektem współpracy autorów będących opiekunami Kadry Na-

Beata Kaczmarek, Łukasz Kaczmarek, Trening uzupełniający dla wspinaczy i nie tylko, Wydawnictwo Góry
Books, Kraków 2015, format 150 x 210
mm, 256 s.

rodowej ze znakomitym wspinaczem
Adamem Pustelnikiem. Gotowe zestawy ćwiczeń i szereg czytelnych fotografii sprawią, że korzystanie z książki
i – przede wszystkim – ćwiczenia będą
■
(pożyteczną) przyjemnością.

Stefan Maciejewski

Śp. Maria Russ

Melodia mgieł nocnych
Cicho, cicho, nie budźmy śpiącej wody w kotlinie,
lekko z wiatrem pląsajmy po przestworów głębinie...
Okręcajmy się wstęgą naokoło księżyca,
co nam ciała przezrocze tęczą blasków nasyca,
i wchłaniajmy potoków szmer, co toną w jeziorze,
i limb szumy powiewne, i w smrekowym szept borze,
pijmy kwiatów woń rzeźwą, co na zboczach gór kwitną,
dźwięczne, barwne i wonne, w głąb zlatujmy błękitną.
Cicho, cicho, nie budźmy śpiącej wody w kotlinie,
lekko z wiatrem pląsajmy po przestworów głębinie...
Oto gwiazdę, co spada, lećmy chwycić w ramiona,
lećmy, lećmy ją żegnać, zanim spadnie i skona,
puchem mlecza się bawmy i ćmy błoną przezroczą,
i sów pierzem puszystym, co w powietrzu krąg toczą,
nietoperza ścigajmy, co po cichu tak leci,
jak my same, i w nikłe oplątajmy go sieci,
z szczytu na szczyt przerzućmy się jak mosty wiszące,
gwiazd promienie przybiją do skał mostów tych końce,
a wiatr na nich na chwilę uciszony odpocznie,
nim je zerwie i w pląsy pogoni nas skocznie...
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15 listopada 2015 roku zmarła w Krakowie w wieku 77 lat
Maria Russ. Pochowana została na Cmentarzu Rakowickim
(kwatera LXXXVI, rząd II, grób 41, dojście od strony ul. Prandoty).
Maria, pomiędzy przyjaciółmi zwana Manią, była absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego, magistrem filologii
polskiej. Niemal całe swoje życie zawodowe związała z Ośrodkiem Badań Prasoznawczych, znajdującym się do 1973 roku
w strukturze Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa”.
Pracowała tu w dziale wydawniczym. Przez kolejne blisko 20
lat, aż do emerytury, związała się z „Zeszytami Prasoznawczymi”, kwartalnikiem wydawanym przez Ośrodek Badań
Prasoznawczych. Pełniła w nim funkcję archiwistki i dokumentalistki. Wyróżniała się sumiennością w pracy, profesjonalizmem, a w obyciu osobą skromną, w przyjaźni lojalną
i wierną. W poglądach stałą, ludziom życzliwą, bezinteresowną w niesieniu pomocy potrzebującym. Kochała zwierzęta,
Była osobą czułą na piękno przyrody i ojczystego krajobrazu.
Maria do późnego wieku uprawiała turystykę górską,
a zimą narciarską. Szczególnie były jej bliskie Beskidy, Gorce i Pieniny. W 1981 roku przystąpiła do ruchu reaktywowania PTT. Znalazła się w gronie założycieli odrodzonego PTT.
W Tymczasowym Zarządzie OKR PTT była w składzie sekretariatu TZ oraz redakcji „Biuletynu Informacyjnego” Tymczasowego Zarządu PTT. Otrzymała „Odznakę PTT z kozicą”
numer 34.
Po latach Maria Russ raz jeszcze okazała się pomocną naszemu Towarzystwu, była mianowicie korektorką 17, 18 i 19
tomu „Pamiętnika Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”.
■
Zachowamy o zmarłej wdzięczną pamięć.

Kazimierz Przerwa-Tetmajer

Co słychać? 12 (300) 2015

Wydawca: Z arząd Główny Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
R edakcja: Józef Haduch, K inga Buras, Barbara Morawska-Nowak
Skład: K atarzyna Śledź
A dres redakcji: ul. Konarskiego 21/5, 30-049 K raków ♦ e-mail: pracownia@ptt.org.pl ♦ tel.: 12 634-05-89
Wersja elektroniczna „Co słychać?” jest dostępna na stronie: http://www.ptt.org.pl
12

