SPRAWOZDANIE
z działalności Polskiego
T ow arzystw a T atrzańskiego
O dd ział „B eskid ” w Now ym Sączu
za 1996 rok
Był to siódmy rok działalności Oddziału od
jego reaktywowania, a jednocześnie rok jubi
leuszowy, gdyż 24 maja minęło 90 lat od pow
stania „Beskidu”.
Zarząd Oddziału działał w składzie wybra
nym na Zebraniu Sprawozdawczo - Wybor
czym w dniu 23.09.1995 r.
c.d. na s. 2

NASZE WYCIECZKI
4 3 )06 .1 0 .1 9 9 6 ĆW ILIN
Przejazd autokarem przez Limanową na
Przełęcz Gruszowiec. Wejście na Ćwilin, gdzie
odbyło się ognisko z pieczeniem kiełbasy.
Zejście do Jurkowa, przejazd do Limanowej
i udział w wojewódzkich obchodach Światowe
go Dnia Turystyki. Powrót autokarem do N.
Sącza. Prowadził kol. Władysław Kowalczyk.
44 uczestników.

WSZELKI
POMYŚLNC

4 4 )1 3 .1 0 .1 9 9 6

PIENINY SPISKIE

Przejazd autokarem przez Krościenko, Ło
puszną i Krempachy do Dursztyna. Wejście na
Lós i przejście przez Żar i Majerz doNiedzicy.
Zwiedzenie zamku i powrót auto-l c.d. na s. 5

1997
ROKU

SPRAWOZDANIE
ZA 1996 r.
c.d. ze s. 1

Prezes: Maciej Zaremba
Wiceprezesi: Wojciech Lippa, Witold Mikusiński
Sekretarz: Małgorzata Kieres
Skarbnik: Anna Totoń
Członkowie: W ładysław Kowalczyk
Leszek Małota
Jolanta Mikusińska
Robert Mikusiński
Tadeusz Pogwizd
Wojciech Świgut
KOMISJA REWIZYJNA:
Przewodniczący: Leszek Nowak
Zastępca: Jan Krajewski
Sekretarz: Maciej Michalik
Członek: Ryszard Firek
SĄD KOLEŻEŃSKI:
Przewodniczący: Aleksander Berowski
Sekretarz: Bogusław Repelewicz
Członek: Kazimierz Wojnarowski
Należy podkreślić, że wkład pracy w działa
nia Zarządu wnieśli wszyscy bez wyjątku człon
kowie. W pracę angażowało się też kilka osób
nie będących jego członkami.
Zarząd odbył jedenaście protokołowanych
posiedzeń: 17.01, 27.02, 20.03, 24.04, 20.05,
12.06, 1.07, 4.09, 9.10, 6.11 i 11.12.1996 r.
Ponadto w razie potrzeby spotykano się kilkak
rotnie w mniejszym gronie. W zebraniach
uczestniczyli jako goście członkowie Komisji
Rewizyjnej.
W skład Oddziału wchodziło też Koło w Kry
nicy, którego Zarząd składał się z następu
jących osób:
Przewodniczący: Marian Ryba
Członkowie: W ładysław Augustyński
Franciszek Homa
Władysław Sady
Barbara Rzeszut
S P R A W Y C Z Ł O N K O W S K IE
W trakcie roku w szeregi Oddziału wstąpiło
24 nowych członków. Łącznie od 1990 r. zapi
sało się do niego 307 osób. W 1996 r. składki
opłaciły 144 osoby, jednak zgodnie ze statutem
dopuszczającym roczne opóźnienie w ich pła
ceniu, nadzień 31.12.1996 r. Oddział liczył 213
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członków, z tego 21 osób to członkowie Koła
w Krynicy.
D Z IA Ł A L N O Ś Ć W Y C IE C Z K O W A
Jest to podstawowa działalność Oddziału.
Decyduje ona o stałym wzroście ilości
członków, a także w znacznym stopniu przy
czynia się do ich integracji.
Ogółem w 1996 r. zorganizowano 53 wy
cieczki, we wszystkich miesiącach od stycznia
do grudnia. Były to imprezy jednodniowe, z wy
jątkiem 16 - dniowej wyprawy w Kaukaz, 3 dniowej wycieczki w Bieszczady oraz 2 - dnio
wej imprezy noworocznej. W imprezach tych
wzięło udział łącznie 1.640 osób. Najczęściej
wędrowano po Beskidzie Sądeckim - 13 razy,
Tatrach - 4 razy, Beskidzie Żywieckim, Wyspo
wym i Niskim - po 3 razy, Beskidzie Śląskim,
Bieszczadach, Podtatrzu i Pogórzu - po 2 razy
oraz po Pieninach, Gorcach i Beskidzie Małym
- po 1 razie. Zorganizowano też 10 wyjazdów
w słowackie Tatry i 5 w inne słowackie góry,
a także wyprawę w Kaukaz. Kilku naszych
członków uczestniczyło też w wyprawie na
Dachstein organizowanej przez biuro „Turysta”
w Nowym Sączu. Dla uatrakcyjnienia imprez,
podczas większości jesiennych, zimowych i
wiosennych wycieczek, odbywały się ogniska
z pieczeniem kiełbasy. Dojazd do gór 37 razy
odbywał się autokarem turystycznym, a 16 razy
publicznymi środkami lokomocji (PKP, PKS,
komunikacja lokalna).
Wycieczki prowadzone były społecznie
przez 16 przewodników. Byli to: Władysław
Kowalczyk -1 8 razy, Maciej Zaremba -1 6 razy,
Wojciech Lippa i Tadeusz Pogwizd - po 4 razy,
Antoni Piotrowski - 3 razy, Leszek Małota, Sta
nisław Nieć, Wiesław Piprek, Anna Totoń
i Lech Traciłowski - po 2 razy oraz Jan Krajew
ski, Karol Krokowski, Bogdan Pawlikowski, Sta
nisław
Smaga,
Kazimierz
Wojnarowski
i Wacław Woźniak - po 1 razie. Niektóre z wy
cieczek obsługiwało po 2 a nawet 3 przewod
ników.
. Afisze informujące o imprezach rozwieszane
były w naszych gablotach umieszczonych
w centralnych punktach miasta oraz w części
szkół średnich. Informacje o nich ukazywały się
regularnie w lokalnej prasie i radiu.
Dzięki dotacjom otrzymanym z Urzędu Miej
skiego i Urzędu Wojewódzkiego, uczestnicy
imprez wpłacali tylko część kosztów organiza
cyjnych, czyli kosztów wynajęcia autokarów.
Dzięki temu wycieczki były dostępniejsze finan
sowo, co miało szczególnie duże znaczenie dla
cd na s. 3
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młodzieży, kilkuosobowych rodzin czy eme
rytów.
Tradycyjnie, już po raz siódmy, w ostatnią
niedzielę czerwca, przy udziale 70 osób, od
było się przejście historycznej trasy z Piwnicz
nej przez Radziejową do Rytra, a więc szlakiem
pierwszej wycieczki nowosądeckiego „Beski
du” z 1906 r. Impreza ta miała szczególnie
uroczystą oprawę związaną z jubileuszem 90 lecia powstania Oddziału i była centralnym
punktem obchodów. Wziął w niej udział m.in.
wiceprezydent Miasta Nowego Sącza, a uro
czystości na Hali Koniecznej rozpoczęły się
Mszą Św.
Tradycją stały się też w naszym Oddziale
imprezy noworoczne. Tym razem nowy, 1996
rok powitaliśmy na Kordowcu.
W wycieczkach kilkakrotnie bezpłatnie
uczestniczyli wychowankowie nowosądeckie
go Domu Dziecka. Natomiast z okazji Między
narodowego dnia Dziecka, w dniu 1.06.1996
roku zorganizowano specjalną imprezę w Cię
żkowicach, gdzie po zwiedzeniu Skamieniałe
go Miasta odbyły się zawody zręcznościowe
dla dzieci, zorganizowane przy współudziale
Ogniska TKKŚ „Starówka” . Wszyscy uczestni
cy otrzymali nagrody i słodycze, a następnie
odbyło się ognisko z pieczeniem kiełbasy i
smażeniem jajecznicy
Koło w Krynicy zorganizowało w lutym za
wody narciarskie dla dzieci, w których uczest
niczyło 39 osób.
G Ó R S K A O D Z N A K A PTT
Kontynuowana była akcja zdobywania GOT
PTT. Zgodnie z założeniami, cieszy się ona
popularnością przede wszystkim wśród m ło
dzieży. Do końca 1996 r. oddziałowa Komisja
GOT PTT przyznała 39 odznak, w tym 24
„małych” brązowych, 9 „małych” srebrnych i 6
„małych” złotych.
D Z IA Ł A L N O Ś Ć W Y D A W N IC Z A
Ukazały się 4 kolejne numery kwartalnika
„Beskid” , w nakładzie po 500 egzemplarzy.
Pismo jest poświęcone turystyce górskiej, eko
logii, naszemu Towarzystwu oraz działalności
naszego Oddziału. Jego redagowaniem zajmu
je się Maciej Zaremba, a przepisywaniem tek
stów na komputerze i sprawami technicznymi
Jacek Zaremba.
Dzięki pomocy finansowej Urzędu Miejskie
go, pismo jest bezpłatnie rozprowadzane
wśród członków Towarzystwa i wszystkich za

interesowanych. Przekazywane jest też w yvi?
kszych ilościach do rozprowadzania przez
Centrum Informacji Turystycznej, Miejski oraz
Wojewódzki Ośrodek Kultury. Ponadto otrzy
muje je Wojewódzka Biblioteka Publiczna,
gdzie udostępnione jest w czytelni, Centralna
Biblioteka Górska w Krakowie, Muzeum Tat
rzańskie w Zakopanem, redakcje lokalnych ga
zet i nowosądeckie Radio „Echo” oraz
wszystkie Oddziały PTT. Ostatnio, w związku
z nadaniem przez Bibliotekę Narodową „Beski
dowi” numeru ISSN, wysyłany jest również do
kilkunastu najważniejszych bibliotek w kraju.
INNE D ZIA ŁA N IA
• Z okazji 90 - lecia Oddziału, na podstawie
projektu art. plastyka Józefa Pogwizda wyko
nano 200 egzemplarzy odznakjubileuszowych.
• W najnowszym, XXIV tomie „Rocznika
Sądeckiego” ukazała się praca Jacka Zaremby
„Oddział PTT BESKID w Nowym Sączu w la
tach 1 9 9 0 - 1995". Informacja o działalności
Oddziału znalazła się też w „Wierchach” t. 61.
Ponadto prace dotyczące historii Oddziału
przekazano do redakcji mających się ukazać
na początku 1997 r. „Almanachu Sądeckiego”
i „Pamiętnika PTT” .
• Biblioteka Górska Oddziału pozyskała
drogą zakupów oraz dzięki darowiznom 112
nowych pozycji i liczy ich obecnie 882.
• Działały punkty informacyjne w biurach
„Turysty” i w „Pieninach” , przyjmujące zapisy
do Towarzystwa, obsługujące akcję GOT PTT,
prowadzące sprzedaż wydawnictw i dystry
bucję kwartalnika „Beskid” , a punkt w „Tu
ryście” przyjmował także zapisy na wycieczki.
• Prowadzona jest przez kol. Annę Totoń
szczegółowa kronika Oddziału. Udokumento
wane są w niej wszystkie nasze działania,
a przede wszystkim organizowane przez nas
imprezy górskie. Z uwagi na dużą ich ilość,
opracowywane są dwa tomy kroniki rocznie.
W końcu 1996 r. przygotowany został już jej
VIII tom. Kroniki są bogato ilustrowane zdjęcia
mi.
• Członkowie PTT będący przewodnikami,
prowadzili społecznie szkolne wycieczki gór
skie.
• W styczniu, przy udziale 50 osób, zorgani
zowano tradycyjne spotkanie opłatkowe, uat
rakcyjnione pokazem przeźroczy z wypraw
w Dolomity, Wysokie Taury i na Olimp.
• Prowadziła działalność Sekcja Narciarska,
propagująca wędrówki na nartach śladowych.
dok. na s. 4
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Niestety, frekwencja w impre
zach nie przekraczała kilku osób.
• Nasz Oddział ufundował nagrodę w posta
ci udziału w wycieczkach w Tatry słowackie dla
uczestników Turnieju Barbórkowego organizo
wanego przez NSZZ „Solidarność” w Gorlicach.
Dochód z imprez tam organizowanych przez
naczony był na pomoc dla Domu Dzieci Niewi
domych w Laskach oraz Domu Dziecka
w Zagórzanach.

W SPÓ ŁPRACA
• Współpraca z Zarządem Głównym PTT
układa się bardzo dobrze. Otrzymujemy na
bieżąco wszystkie materiały, a przedstawiciele
naszego Oddziału biorą udział w posiedze
niach Zarządu Głównego (Kraków - 2 osoby,
Młada Hora - 4 osoby i Zawoja - 4 osoby). Nasi
członkowie działają we władzach Towarzystwa.
Maciej Zaremba jest wiceprezesem Zarządu
Głównego, a Małgorzata Kieres i Wojciech Lippa są członkami ZG, natomiast Jolanta Mikusińska pełni funkcję sekretarza Głównego Sądu
Koleżeńskiego. Ponadto Maciej Zaremba jest
członkiem Komisji d/s Przewodnictwa, Komisji
d/s GOT PTT, Stałej Komisji Współpracy PTT PTTK, zajmuje się źródłami finansowania To
warzystwa oraz współpracuje z Kapitułą Członkostw Honorowych i Odznaczeń. Małgorzata
Kieres zajmuje się sprawami ochrony przyrody
i współpracą z Pienińskim i Gorczańskim Par
kiem Narodowym, natomiast Wojciech Lippa
koordynacją imprez organizowanych przez
PTT.
Nasz Oddział przygotował produkcję odznak
organizacyjnych PTT, miał udział w wydaniu
przez nowosądecką firmę „ALT” IV tomu „Pa-

miętnika PTT” oraz załatwił w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska w Nowym
Sączu dotację w wysokości 3.000 zł. na wyda
nie V tomu „Pamiętnika” .
• Do wszystkich Oddziałów regularnie prze
kazujemy r wydawany przez nas kwartalnik
„Beskid”. Niestety, do nas docierają tylko niek
tóre oddziałowe wydawnictwa. Systematycznie
otrzymujemy wyłącznie „W ołanie” z Krakowa i
„Hyr” z Gliwic.
• O naszej działalności i organizowanych
imprezach regularnie informowała lokalna pra
sa: „Dziennik Polski” , „Gazeta Krakowska” , „Ga
zeta Wyborcza” , „Echo” i „Nasze Strony”, a
także Radio „Echo”. Łącznie w prasie ukazało
się 43 artykuły i notatki.
• Naszą działalność na rzecz społeczności
lokalnej w bardzo dużym stopniu wspierają wła
dze administracyjne i samorządowe. Właśnie
dzięki dotacjom z Urzędu Miejskiego i Urzędu
Wojewódzkiego jest możliwe prowadzenie
przez nas tak szerokiej działalności. O uznaniu
dla naszej pracy świadczą coroczne wyróżnie
nia przyznawane naszym działaczom. Podczas
obchodów jubileuszowych naszego Oddziału
na Hali Koniecznej w dniu 30.06.1996, medale
700 - lecia Miasta Nowego Sącza otrzymali:
Małgorzata Kieres, Leszek Małota i Maciej Za
remba, natomiast podczas wojewódzkich ochodów Światowego Dnia Turystyki w dniu
6.10.1996 r. w Limanowej, nagrody wojewody
nowosądeckiego otrzymali Tadeusz Pogwizd
i Wojciech Świgut.
S P R A W Y F IN A N S O W E
Saldo na 1.01.1996
Przychody
Rozchody
Saldo na 31.12.1996

201,16
24866,88
24059,66
1008.38

NOWOŚCI WYDAWNICZE
ZAPROSZENIE
NA OPŁATEK
Jak co roku, zapraszamy wszystkich naszych
Członków i Sympatyków na spotkanie opłatk
owe. Odbędzie się ono w Osiedlowym Domu
Kultury przy ul. Kołłątaja w sobotę 18 stycznia
1997 r. o godz. 17.

Bielawska T.
Civitas Christiana
COTG Kraków
Kukuczka J.,
Malanowski T.
Matuszczyk E.,
Trybowska E.
Michalak J.
Niedźwiedź A.,
Figiel S.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Sienek R.
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U życiodajnych zdrojów
Almanach Sądecki 3(16)
„Wierchy” , om 61 rok
Na szczytach świata
Rabka i okolice
Grybów i okolice
Beskidy - Śląski i
Żywiecki - 1
Bieszczady

NASZE WYCIECZKI
cd ze s. 1

karem przez Krośnicę i Krościenko do Nowego
Sącza. Prowadził kol. Maciej Zaremba. 61
uczestników.
4 5 )20 .1 0 .1 9 9 6

HALA BUKOW INA

Przejazd autokarem przez Łącko do Szcza
wy. Wejście bez szlaku na Halę Bukowina,
gdzie odbyło się ognisko z pieczeniem kiełba
sy. Zejście do Zalesia, skąd powrót autokarem
przez Łącko do Nowego Sącza. Prowadził kol.
Władysław Kowalczyk. 20 uczestników.
4 6 )27 .1 0 .1 9 9 6 KORDOW IEC
Impreza na zakończenie sezonu. Przejazd
autobusem komunikacji lokalnej do Piwnicznej
- Kosarzysk. Przejście przez Niemcową na Kordowiec, gdzie odbyło się ognisko z pieczeniem
kiełbasy i smażeniem jajecznicy. Zejście do
Rytra, skąd powrót lokalnym autobusem do
Nowego Sącza. Prowadził kol. Władysław Ko
walczyk. 63 uczestników.

47) 03.11.1996

PIENINY SŁO W ACKIE

Przejazd autokarem do Szczawnicy. Prze
jście Drogą Pienińską do Czerwonego Klaszto
ru a następnie przez N/yhiiadkę do Leśnicy

i Szczawnicy, skąd powrót autokarem do No
wego Sącza. Prowadził kol. Wiesław Piprek. 27
uczestników.
48) 10.11.1996 JAW ORZYNA
Przejazd autobusem PKS do Krynicy. Prze
jście przez Przełęcz Krzyżową i Czarny Potok
na Jaworzynę Krynicką. Zejście przez Złockie
do Muszyny. Prowadził kol. Władysław Kowal
czyk. 12 uczestników.

49) 17.11.1996 DZW ONKOW KA
Przejazd autobusem PKS przez Podegro
dzie do Krościenka. Wejście na Groń, gdzie
odbyło się ognisko z pieczeniem kiełbasy oraz
na Dzwonkówkę i zejście na Przysłop, a
następnie bez znaków przez Bucznik do
Obidzy, gdzie odbyło się ognisko ze smaże
niem jajecznicy. Powrót autobusem PKS przez
Jazowsko do Nowego Sącza. Prowadził kol.
Maciej Zaremba. 11 uczestników.
50) 24.11.1996 ZADNIE GÓRY
Przejazd pociągiem do Łomnicy. Wejście na
Kicarz i przejście przez Jarzębaki na Zadnie
Góry, gdzie odbyło się ognisko z pieczeniem
kiełbasy. Zejście do Rytra, skąd powrót auto
busem komunikacji lokalnej do Nowego Sącza.
Prowadził kol. Władysław Kowalczyk. 21
uczestników.
51) 1.12.1996 JAM NA
Przejazd autobusem PKS do Lipnicy Wielkiej
i zejście na Przysłop, a następnie bez znaków
przez Bucznik do Obidzy. Przejście bez szlaku
do Bukowca a następnie na Jamną, gdzie od
było się ognisko z pieczeniem kiełbasy. Zejście
do Posadowej - Góry, skąd powrót autobusem
PKS przez Gródek do Nowego Sącza. Prowa
dził kol. Tadeusz Pogwizd. 16 uczestników.
52) 8.12.1996 OSTRA
Przejazd autobusem MZK do Bączej Kuniny,
skąd przejście bez szlaku, a potem szlakiem na
BESKID 5
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03.10.96
04.10.96
18.10.96
21.10.96
23.10.96
24.10.96
25.10.96
26.10.96
28.10.96
29.10.96
.10.96
30.10.96
06.11.96
14.11.96
12.12.96
19.12.96

„Dziennik Polski” Jesiennie z PTT
„Gazeta Krakowska” Ostatki w
górach
„Dziennik Polski” Pomimo śnie
gu - w góry z PTT
„Gazeta Krakowska” Pojedź w
góry
„Dziennik Polski” Jesienne wędro
wanie - zaproszenie na Kordowiec
„Dziennik Polski” Zdjęcie z archi
wum PTT
„Dziennik Polski” Zdjęcie z archi
wum PTT
„Gazeta Krakowska” Jutro na Kordowcu - sądeccy turyści finiszują
„Gazeta W yborcza” Koniec wędró
wek
„Nasze Strony” Nowosądecki O d
dział „Beskid”
„Dziennik Polski” S andecjana„Almanach” po raz szesnasty
„Dziennik Polski” Po sezonie... też
jest sezon
„Dziennik Polski” Zdjęcie z archi
wum PTT
„Dziennik Polski” Turystyczny se
zon trwa - bez względu na pogodę
„Dziennik Polski” PTT na Gubałów
ce
„Dziennik Polski” Zdj. arch. PTT
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Ostrą i Makowicę, gdzie odbyło się ognisko
z pieczeniem kiełbasy. Zejście bez szlaku do
Rytra, skąd powrót autobusem lokalnym do
Nowego Sącza. Prowadził kol. Tadeusz Pog
wizd. 16 uczestników.
53) 15.12.1996 PASMO GUBAŁOWSKIE
Przejazd autokarem przez Krościenko i Nowy
Targ do Zakopanego. Wejście na Furmanową
i przejście przez Gubałówkę i Butorowy. Ze
jście przez Rysulówkę do Kir, skąd powrót
przez Zakopane, Nowy Targ i Krościenko do
Nowego Sącza. Prowadził kol. Władysław Ko
walczyk. 30 uczestników.

BESKID S

Przedrukowujemy poniżej Statut Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, ze zmianami
wprowadzonymi na III Zjeździe Delegatów odbytym w dniu 2 grudnia 1995 r. na Polanie
Chochołowskiej i zatwierdzony przez Sąd Wojewódzki w Krakowie postanowieniem z dnia
30 września 1996 r.

STATUT
POLSKIEGO
TOWARZYSTWA
TATRZAŃSKIEGO
R o z d z ia ł I

Postanowienia ogólne
§1
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, zwane dalej w skrócie
PTT, jest zarejestrowanym i posiadającym osobowość
prawną stowarzyszeniem m iłośników gór, opierającym się
przede wszystkim na społecznej działalności swoich
członków.

§2
Reaktywowane w roku 1981 PTT jest sukcesorem i kon
tynuatorem tradycji Towarzystwa Tatrzańskiego pow ołane
go w r. 1873 i przemianowanego w r. 1922 na Polskie
Towarzystwo Tatrzańskie istniejące do r. 1950.

§3
PTT zrzesza osoby zainteresowane czynnie kształtowa
niem humanistycznych postaw wobec gór, popularyzowa
niem
ich
wartości
krajoznawczych,
turystycznych,
kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych oraz ochroną
tych wartości.

§4
PTT działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Siedzibą
w ładz naczelnych jest Kraków. PTT ma prawo powoływać
oddziały na zasadach określonych w dalszych postanowie
niach statutu. Oddziały mogą uzyskać osobowość prawną
na podstawie uchwały Zarządu Głównego.

§5
PTT może być członkiem krajowych i międzynarodowych
stowarzyszeń o takich samych lub podobnych celach działa
nia.

§6
PTT używa tradycyjnych odznak i pieczęci z napisem
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie i wyobrażeniem kozicy.
R o z d z ia ł II

Cele i środki działania

§7
Celem PTT jest:
1. wychowanie społeczeństwa, zwłaszcza młodzieży, dla
idei umiłowania i ochrony gór,
2. wykorzystanie i popularyzowanie w alorów przyrodni
czych, kulturowych, estetycznych i wychowawczych obco
wania z górami, ich mieszkańcami i turystami,
3. ochrona i ratowanie środowiska naturalnego i krajobrazu
ziem górskich oraz dzieł kultury duchowej i materialnej ich
mieszkańców,
4. inspirowanie i popieranie badań naukowych, poczynań
twórczych i kulturowych związanych z górami i aktywnością

5. sprzyjanie regionalizmowi i swojszczyźnie oraz kulturze
polskich ziem górskich,
6. upowszechnienie wiedzy o górach i historii ziem górskich,
poznania gór, ochrony ich wartości oraz idei i kultury turys
tyki górskiej,
7. tworzenie i praktyczne rozwijanie modelu turystyki gór
skiej, szczególnie indywidualnej kwalifikowanej, jako formy
czynnego wypoczynku i racjonalnego kontaktu z przyrodą
górską.

§8
Dla osiągnięcia tych celów PTT:
1. zrzesza miłośników gór oraz dba o wysoki poziom ich
wiedzy, kultury i kwalifikacji turystycznych,
2. podejmuje związaną z górami pracę wychowawczą i po
pularyzatorską wśród dzieci i młodzieży,
3. prowadzi, popiera i inicjuje działalność naukową, artysty
czną, wydawniczą, wystawienniczą, muzealną, czytelniczą,
odczytową i wszelką inną prezentującą i propagującą prob
lematykę gór i turystyki górskiej,
4. rozwija i upowszechnia takie formy turystyki górskiej, które
uczą, kształtują społecznie pożądane cechy charakteru,
budzą wrażliwość i zainteresowanie oraz stwarzają możli
wość intelektualnej, społecznej i organizacyjnej aktywności
członków,
5. utrzymuje i rozwija Centralną Bibliotekę Polskiego Towa
rzystwa Tatrzańskiego,
6. rozwija badania dotyczące treści, form, metod i organizacji
turystyki górskiej,
7. szkoli przewodników górskich,
8. nabywa, buduje i prowadzi schroniska, schrony, bacówki,
stacje turystyczne i górskie w ieże widokowe i dba o w łaści
we użytkowanie górskich szlaków turystycznych
9. współdziała z organami państwowymi i innymi organizac
jami w sprawie realizacji celów PTT,
10. wspiera wszelkie działania na rzecz ochrony środowiska
naturalnego gór, górskiego krajobrazu przyrodniczego i kul
turowego w jego nawarstwieniach historycznych oraz prze
ciwdziała szkodliwym wpływom zmasowanego ruchu
wycieczkowego na stan zasobów przyrody górskiej,
11. propaguje akcję zdobywania Górskiej Odznaki Turysty
cznej PTT i szkoli przewodników GOT PTT.
R o z d z ia ł III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§9
PTT zrzesza członków zwyczajnych, wspierających i ho
norowych oraz uczestników.

człowieka w górach,
c.d. na s. 8, 9 i 10
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R o z d z ia ł IV

c.d. ze s. 7

Organizacja PTT

§ 10

§21

Członkiem zwyczajnym PTT może być każdy obywatel
polski i cudzoziemiec, mający pełną zdolność do czynności
prawnych lub małoletni w wieku 1 6 - 1 8 lat, który pragnie
wnieść swój w kład w urzeczywistnienie celów PTT, uznaje
niniejszy statut i złoży pisemną deklarację o przystąpieniu
do Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.

Podstawową strukturę PTT tworzą oddziały i koła.

§22
Kadencja władz PTT trwa trzy lata.

§23
W ładze PTT są w ybierane w głosowaniu tajnym.
R o z d z ia ł V

§11

Naczelne władze PTT

Członek zwyczajny ma prawo:
1. wybierać i być wybieranym do władz PTT,
2. korzystać z pomocy PTT i jego urządzeń,
3. uczestniczyć w pracach PTT,
4. zgłaszać wnioski i propozycje dotyczące działalności
PTT.

§ 12
Członkowie PTT są obowiązani:
1. dążyć do realizacji celów PTT,
2. przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał w ładz PTT,
3. regularnie opłacać składki członkowskie, a nowowstępujący ponadto wpisowe w wysokości połowy składki rocznej.

§ 13
Członkiem wspierającym m oże być każda osoba fizyczna
albo prawna, która solidaryzuje się z celami PTT i w płaciła
składkę w w ysokości pięciokrotnej składki rocznej.

§ 14
Członkiem honorowym PTT może być każda osoba fizy
czna, która położyła szczególne zasługi dla PTT lub jego
celów.

§ 15
Członkom wspierającym i członkom honorowym, którzy
nie są członkam i zwyczajnymi, przysługują prawa członka
zwyczajnego z w yjątkiem czynnego i biernego praca w ybor
czego.

§ 16
Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd O ddziału na
podstawie pisemnej deklaracji zgłaszającego się, podpisa
nej przez dwóch wprowadzających członków zwyczajnych
lub honorowych.

§17
Godność członka honorowego jest nadawana przez
Zjazd Delegatów.

§ 18
1. Zjazd może nadać tytuł Prezesa Honorowego.
2. Walne Zgrom adzenie Oddziału może nadać tytuł H ono
rowego Prezesa Oddziału.

§ 19
Członkiem PTT przestaje się być przez:
1. dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie,
2. skreślenie z listy członków przez Zarząd O ddziału z po
wodu nieuiszczenia składki członkowskiej za okres przekra
czający jeden rok,
3. wykluczenie prawomocnym orzeczeniem Sądu Ko
leżeńskiego,
4. pozbawienie godności członka honorowego przez Zjazd
Delegatów,
5. śmierć członka.

§20
Uczestnikiem jest małoletni do lat 16 należący do PTT
i korzystający z praw członkowskich określonych w & 11 pkt.
2-4.
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§24
1.
2.
3.
4.

Naczelnymi władzami PTT są:
Zjazd Delegatów,
Zarząd Główny,
Główna Komisja Rewizyjna,
G łów ny Sąd Koleżeński.

§25
1. Zjazd Delegatów jest najwyższą w ładzą w PTT.
2. Zjazd Delegatów składa się z delegatów wybieranych
przez W alne Zgromadzenia Oddziałów według klucza usta
lonego przez Zarząd Główny.

§26
W Zjeździe Delegatów biorą udział z głosem stano
wiącym delegaci oraz z głosem doradczym członkowie ho
norowi PTT. członkowie Zarządu Głównego, Głównej
Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego.

§27
Zw yczajny Zjazd Delegatów jest zw oływ any przez Zarząd
Głów ny w okresie upływu kadencji.

§28
Nadzwyczajny Zjazd Delegatów jest zwoływany przez
Zarząd G łów ny z własnej inicjatywy lub na wniosek Głównej
Komisji Rewizyjnej albo na żądanie Walnych Zgromadzeń
co najmniej połowy ogólnej liczby Oddziałów. Zarząd
G łów ny zwołuje nadzwyczajny Zjazd Delegatów w terminie
3 miesięcy od dnia otrzymania żądania (wniosku) lub podję
cia uchwały.

§29
Zjazd Delegatów jest prawomocny w I terminie przy udz
iale co najmniej 2/3 delegatów wybranych prawomocnie
przez Oddziały, zaś w II terminie bez względu na ilość
delegatów biorących udział w Zjeździe. Uchwały Zjazdu De
legatów są podejm owane zw ykłą większością głosów przy
obecności co najmniej 2/3 delegatów biorących udział
w Zjeździe. Obradami Zjazdu kieruje wybrane spośród de
legatów prezydium w składzie: przewodniczący, dwaj
zastępcy i dwaj sekretarze.

§30
Do właściwości Zjazdu Delegatów należy:
1. uchwalanie programu i kierunku działań PTT,
2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności
Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego
Sądu Koleżeńskiego,
3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi
Głównemu,
4. rozpatrywanie odwołań od decyzji w ładz naczelnych PTT,
5. w ybieranie i odwoływanie członków w ładz naczelnych
PTT,
6. uchwalanie zmian statutu, regulaminów i podejmowanie
innych uchwał wym agających decyzji Zjazdu Delegatów,
7. podejm owanie uchwał w sprawie rozwiązania PTT.

§31
Zarząd Główny jest najwyższą w ładzą PTT w okresie
między Zjazdami Delegatów.

2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 5 - 7 członków,
którzy wybierają ze swego grona przewodniczącego, zas
tępcę i sekretarza.
3. Postanowienia & 32 pkt. 4 stosuje się odpowiednio.

§32
Do zakresu działania Zarządu Głównego należy
w szczególności:
1. zarządzanie sprawami i majątkiem PTT,
2. ustalanie wysokości składek członkowskich,
3. powoływanie Oddziałów PTT i koordynowanie ich działal
ności,
4. powoływanie i rozwiązywanie sekcji wykonujących
określone zadania statutowe,
5. zw oływanie Zjazdu Delegatów,
6. zawieszanie uchwał Walnych Zgromadzeń i Zarządów
Oddziałów, jeżeli są sprzeczne ze statutem lub uchwałami
władz naczelnych PTT,
7. prowadzenie działalności wydawniczej,
8. utrzymywanie Centralnej Biblioteki PTT,
9. realizowanie uchwał Zjazdu Delegatów,
10. ustalenie planów działalności i budżetu PTT, zatwierdza
nie sprawozdań z ich wykonania,
11. ustalanie zasad wyboru delegatów,
12. reprezentowanie PTT na zewnątrz,
13. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Prezydium
Zarządu Głównego,
14. podejmowanie uchwał w sprawach nie należących do
właściwości innych władz PTT.

§36
1.
Główny Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy dotyczące
nieprzestrzegania przez członków PTT postanowień statutu,
uchwał władz PTT, przepisów prawa oraz zasad współżycia
społecznego.
2. Główny Sąd Koleżeński działa jako Sąd odwoławczy
w stosunku do orzeczeń sądów koleżeńskich oddziałów
oraz jako sąd pierwszej instancji dla członków w ładz naczel
nych. W tym ostatnim przypadku drugą instancję stanowi
Zjazd Delegatów.
3. Główny Sąd Koleżeński składa się z siedmiu członków,
którzy wybierają spośród siebie sekretarza, przewod
niczącego i jego zastępcę.
4. Tryb postępowania Sądów Koleżeńskich określa regula
min uchwalony przez Główny Sąd Koleżeński.
5. Sądy Koleżeńskie mogą orzekać następujące kary:
a.
b.
c.
6.

upomnienie,
zawieszenie w prawach członka na okres 2 lat,
wykluczenie z PTT.
Postanowienia & 32 pkt, 2 i pkt. 4 stosuje się odpowiednio.
R o z d z ia ł VI

Oddziały i koła

§37

1. Podstawową jednostką organizacyjną PTT jest Koło.
2. Utworzenie Koła następuje na mocy uchwały Zarządu
& 33
1.
Zarząd Główny składa się z prezesa i 15 - 25 członkówOddziału na w niosek co najmniej 10 osób.
3. W ładzam i Koła są:
wybieranych przez Zjazd spośród delegatów.
a. W alne Zebranie,
2. Do ważności uchwał Zarządu Głównego jest niezbędna
b. Zarząd.
obecność co najmniej 1/2 składu Zarządu wraz z prezesem
4. W alne Zebranie jest najwyższą w ładzą Koła, uprawnioną
lub jego zastępcą.
do przyjmowania sprawozdań zarządu, ustalania kierunków
3. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się co najmniej
działania i dokonywania wyboru władz Koła. W W alnym Ze
3 razy do roku, a w każdym przypadku na żądanie co najm
braniu biorą z głosem stanowiącym w szyscy zwyczajni
niej połowy jego członków.
członkowie Koła.
4. Zarząd Główny może dokooptować do swego składu
5. Zarząd Koła kieruje bieżącą działalnością Koła w okresie
nowych członków na miejsce członków ustępujących w licz
między Walnymi Zebraniami w zakresie ustalonym celami
bie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu Zarządu.
statutowymi
PTT. Składa się z 3 - 5 członków wybranych
5. Organizację i tryb pracy Zarządu Głównego określa regu
przez Walne Zebranie Koła. Zarząd wybiera ze swego grona
lamin uchwalony przez Zjazd Delegatów.
prezesa, wiceprezesa i skarbnika.
6. Uchwały Zarządu Głównego nakładające zobowiązania
6. Zarządy oddziałów mogą powoływać szkolne Koła i Kluby
na oddziały podejmowane są po zasięgnięciu opinii obec
PTT, których członkami są uczestnicy. Mają oni czynne i
nych na posiedzeniu prezesów oddziałów.
bierne prawo wyborcze do w ładz Koła lub Klubu. Przepisy
& 34
1.
Prezydium Zarządu Głównego wykonuje uchwały Za& 20 oraz punktów 2 - 5 niniejszego paragrafu stosuje się
rządu Głównego, przedstawia problemy i wnioski na jego
odpowiednio.
7. Zarząd Oddziału może rozwiązać Koło w przypadkach
posiedzeniach, załatwia sprawy wyraźnie przekazane przez
Zarząd G łów ny i sprawy nagłe.
2. Prezydium Zarządu Głónego jest, z wyjątkiem prezesa,
wybierane przez Zarząd Główny z jego grona i składa się z
prezesa, 2 - 3 wiceprezesów, sekretarza Towarzystwa, skar
bnika i 3 - 5 członków.
3. Prezydium działa w oparciu o regulamin uchwalony przez
Zarząd Główny.

& 35

podanych w & 38 pkt. 1 a, b.

§38
1. Oddział jest podstawową jednostką terytorialną PTT.
2. Utworzenie Oddziału następuje na mocy uchwały Zarządu
Głównego na wniosek co najmniej 30 osób.
3. terenem działalności Oddziału jest terenowa jednostka
administracyjna lub samorządowa, którą określi uchwała
Zarządu Głównego.

1.
Główna Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt
§39
Zarząd Główny może rozwiązać Oddział, który:
działalności PTT, składa sprawozdania Zjazdowi Delegatów
a. w ciągu jednego roku nie wykazał żadnej merytorycznej
oraz realizuje inne uprawnienia przewidziane w niniejszym
działalności,
statucie.

BESKID

9

§40

i wytycznych władz naczelnych PTT,
2. uchwalanie planów działalności Oddziału PTT oraz zat
wierdzania sprawozdań z ich wykonania,
3. podejm owanie decyzji w sprawach majątkowych w ra

Zarząd Główny może zawiesić Zarząd Oddziału w przy
padku działania na szkodę PTT, stwierdzenia nadużyć finan
sowych oraz w razie całkowitej bezczynności Oddziału.

mach upoważnienia Zarządu Głównego,
4. zwoływanie W alnych Zgromadzeń,
5. podejm owanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do

b. nie stosuje się do uchw ał w ładz naczelnych PTT lub jego
statutu,
c. liczy mniej niż 30 członków.

§41
1.
2.
3.
4.

zakresu uprawnień innych w ładz PTT.

§49

W ładzami Oddziału są:
Walne Zgromadzenie,
Zarząd,
Komisja Rewizyjna,
Sąd Koleżeński.

1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 - 5
członków, którzy wybierają ze swego grona przewod

§42
1. Przy Oddziałach mogą być pow oływ ane Kluby do
rozwinięcia specjalnej działalności.
2. Strukturę i zakres działalności Klubu ustali regulamin
uchwalony przez w łaściw y Zarząd Oddziału.

niczącego, zastępcę i sekretarza.
2. Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności Od
działu i składa sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu oraz
realizuje inne uprawnienia przewidziane w niniejszym statu
cie.

§50
1. Sąd Koleżeński Oddziału rozpatruje i rozstrzyga w pier
wszej instancji sprawy członków PTT wymienione w & 35.
§43
1.
Walne Zgrom adzenie członków jest najwyższą w ładzą2. Sąd Koleżeński Oddziału składa się z 3 - 5 członków i
wybieranych spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.
Oddziału PTT.
2. Do kompetencji W alnego Zgrom adzenia należy:
R o z d z ia ł V II
Majątek Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
a. uchwalanie programu działalności Oddziału zgodnie
§51
z postanowieniami statutu i uchw ałam i naczelnych w ładz
1. Majątek PTT składa się z nieruchomości, funduszów
PTT,
pochodzących z wpisowego i składek członkowskich oraz
b. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komi
z zapisów, darowizn i dotacji, a nadto z działalności statuto
sji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Oddziału,
wej i innej, na którą PTT uzyska osobne zezwolenie.
c. podejm owanie uchw ał w spraw ach przedstawionych
2. Majątek nieruchomy może być nabywany przez Zarząd
przez Zarząd, Komisję Rewizyjną, Sąd Koleżeński
Główny lub przez Zarządy Oddziałów. Zbycie lub obciążenie
O ddziałów i członków,
majątku nieruchomego przez Zarządy Oddziałów może
d. wybór i odw oływ anie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu
nastąpić w yłącznie za zgodą Zarządu Głónego.
Koleżeńskiego Oddziału,

& 52

e. podejm owanie innych uchwał, które w ym agają decyzji
Walnego Zgromadzenia.

1. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obo
wiązków
majątkowych PTT oraz udzielania pełnomocnictwa
& 44
1.
W alne Zgrom adzenie członków Oddziału zwoływ anewymagane jest w spółdziałanie i podpisy prezesa oraz skar
bnika Zarządu Głównego lub innych osób upoważnionych
jest przez Zarząd Oddziału raz na 3 lata.
przez Zarząd Główny.
2. O terminie W alnego Zgrom adzenia Zarząd zawiadam ia
2. Zarządy O ddziałów mogą składać oświadczenia w zakre
członków co najmniej na 30 dni przed terminem.
sie praw i zobowiązań dotyczących nieruchomości w grani
& 45
1.

Nadzwyczajne W alne Zgrom adzenie jest zw oływ anecach umocowania przez Zarząd Główny.

przez Zarząd Oddziału z w łasnej inicjatywy, na w niosek
Komisji Rewizyjnej, na w niosek co najmniej 1/3 liczby
członków PTT zrzeszonych w O ddziale lub na żądanie Za
rządu Głównego.
2. Zarząd Oddziału zw ołuje nadzw yczajne W alne Z grom a
dzenie w term inie 1 m iesiąca od dnia otrzym ania żądania
(wniosku) lub podjęcia uchwały.

& 46

R o z d z ia ł V III

Zmiana statutu i rozwiązanie PTT
§53
W niosek o zmianę statutu może przedstawić Zarząd
Główny albo połowa Oddziałów. Zjazd Delegatów uchwala
zmianę większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej
2/3 delegatów.

§54

Przepisy & 25 i 28 stosuje się odpowiednio.

W niosek o rozwiązanie PTT musi być poparty przez
W
alne
Zgromadzenia 3/4 wszystkich Oddziałów. Uchwała
1.
Zarząd Oddziału składa się z prezesa i 7 -1 0 członków
Zjazdu
Delegatów rozwiązująca PTT wymaga większości
wybieranych przez W alne Zgrom adzenie. Zarząd wybiera ze
3/4
głosów
przy obecności co najmniej 3/4 delegatów.
swojego grona wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
W
razie
podjęcia
uchwały o rozwiązaniu PTT, Zjazd Dele
2. Przepisy & 32 pkt. 2 - 5 stosuje się odpowiednio.

& 47

3. Prezes Oddziału lub upoważniony przez niego przedsta
wiciel bierze udział w posiedzeniach Zarządu Głównego

gatów powołuje Komisję Likwidacyjną i decyduje o przezna
czeniu majątku PTT. Uchwała ta wymaga zatwierdzenia

z głosem doradczym.

w ładzy rejestracyjnej.

& 48
Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:
1. realizowanie uchwał W alnego Zgrom adzenia oraz uchwał
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INFORMACJE, AKTUALNOŚCI
• W październiku ukazał się pierwszy numer pisma „Kli

• 10 miesięcy potrzebował Sąd Wojewódzki w Krakowie
na zatwierdzenie zmian w statucie, uchwalonych na III
Zjeździe Delegatów PTT. Aktualny statut publikujemy w tym
numerze „Beskidu”.
• 26 października w Krakowie odbyto się kolejne spotka
nie Stałej Komisji W spółpracy PTT - PTTK. Z naszej strony
uczestniczyli w nim Barbara Morawska - Nowak, Antoni
Dawidowicz i Maciej Zaremba.
• W dniu 22 listopada odbyło się w Zakopanem spotkanie
Zarządu Głównego PTT z zastępcą dyrektora TPN, S tanisła
wem Czubernatem.
• Kolejne, XIV Ogólnopolskie Spotkania PTT odbędą się
w „Zygmuntówce” w Górach Sowich w dniach 6 - 8 czerwca
1997 r. Organizatorem Spotkań są Oddziały we W rocławiu

w Gliwicach.
• Oddział PTT w Dęblinie powołał 4 szkolne Koła PTT
oraz jedno przy Szkole Lotniczej.
• Oddział PTT w Lodzi w ramach akcji „Czyste góry”

i Kaliszu.
• W czasie wojewódzkich obchodów Światowego Dnia
Turystyki które odbyły się 6.10.1996 w Limanowej, nasi
działacze Tadeusz Pogwizd i Wojciech Świgut otrzymali nag

Antykwariat ''FILAR"

rody wojewody nowosądeckiego.
• Zarząd Oddziału ustalił wysokość składek członkow s
kich na 1997 rok. Normalna będzie wynosić rocznie 12 zł,
a ulgowa (dla młodzieży, rencistów i emerytów) - 6 zł.
W związku z planowanymi wydatkami już na początku
I kwartału, apelujemy o wpłacanie ich kol. kol. Annie Totoń
lub Maciejowi Zarembie „od zaraz”.
• Biuro „Turysta” i nasz Oddział są organizatorem wypra
w y na Huculszczyznę, która odbędzie się w dniach 29.04 4.05.1997. Przewidywana cena wynosi 150 zł i 75$.
Szczegółowych informacji udziela kol. W iesław Piprek (tel.
42-11-01 lub 42-26-96) oraz kol. Maciej Zaremba.
• Kol. Izabella Niewiadomska z Oddziału PTT w Nowym
Targu zorganizowała produkcję swetrów organizacyjnych.
Zainteresowani proszeni są o zgłaszanie się do kol. Macieja
Zaremby. Cena swetra wynosi ok. 40 zł.

mek” wydanego przez Oddział PTT w Sosnowcu.
• W Gdańsku powstał nowy Oddział PTT. Dotarła też do
nas informacja o podobnej inicjatywie w Szczecinie.
• W Internecie można znaleźć informację o Oddziale PTT

sprzątał rejon Hali pod Kopieńcem.
• Oddział PTT im. T.Chałubińskiego z Radomia zorgani
zował w Beskidzie Niskim w dniach 2 - 6
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OFERUJE SZEROKI WYBÓR WYDAWNICTW
0 TEMATYCE:
górskiej
- turystycznej
- krajoznawczej
przyrodniczej
-

-

NA ŻYCZENIE WYSYŁAMY AKTUALNY KATALOG
adres do korespondencji:
Henryk Rączka
skr. poczt. 398
25-001 Kielce 1

_

_________

tel. (0-41) 34-56-219

POLSKIE TOWARZYSTWO TATRZAŃSKIE
ZAPRASZA DO ZDOBYWANIA

GÓRSKIEJ
ODZNAKI TURYSTYCZNEJ PTT

ODZNAKA UTWORZONA PRZEZ PTT W 1935R. ZOSTAŁA REAKTYWOWANA W 1994R.
W arunki:

Odznakę można zdobywać:
□ od 10 ro k u życia
□ we w szystkich polsk ich i ościennych g ó rach

m ała brązo w a

10 dni wycieczkowych

m ała sre b rn a

15 dni wycieczkowych

m ała zło ta

20 dni wycieczkowych

duża sre b rn a

20 dni wycieczkowych

duża zło ta

20 dni wycieczkowych

□ przez cały ro k k alendarzow y

Szczegółowe informacje, regulaminy i druki potwierdzeń
można otrzymać w punkcie informacyjnym
oddziału „Beskid” P T T w Nowym Sączu
przy ul. Narutowicza 3 (B iuro Podróży „Pieniny”).
BESKID 11

października „III Jesień w górach z PTT”, w której udział
w zięło 170 osób.
• Ten sam Oddział zaprasza nas do udziału w rajdzie
“III W iosna w Górach z PTT”, który odbędzie się w Górach
W ałbrzyskich i Sowich w dniach 30 .0 4 -4 .0 5 .1 9 97 . Bliższych
informacji udziela kol. Maciej Zarem ba do dnia 30.01.1997 r.
• Zm arło dwóch członków - seniorów Oddziału PTT w
Krakowie: ks. biskup Józef Rozwadowski z Łodzi oraz Jan
Stryjeński, syn związanych z Podhalem Zofii i Karola Stryjeńskich.
• W tym roku minęło 120 lat od ukazania się pierwszego
tomu „Pamiętnika Towarzystwa Tatrzańskiego” - zasłużone
go poprzednika naszego „Pam iętnika PTT” .
• Założona przez Towarzystwo Tatrzańskie w 1876 r.
S zkoła Snycerska, nazywająca się obecnie Liceum Sztuk
Plastycznych im. A.Kenara, obchodziła jubileusz 120 - lecia.
• 12 października w galerii Civitas C hristiana w Nowym
Sączu odbył się w ernisaż naszego prezesa Krzysztofa Ka
bata.
• 23 listopada w schronisku na Polanie Chochołow skiej
odbyło się pożegnanie Alicji i W incentego C ieślewiczów w ieloletnich kierowników jednego z najlepszych karpackich
obiektów, jednocześnie ludzi o w ielkim sercu. W pożegnaniu
brała udział także delegacja.PTT, w tym dwie osoby z nasze
go Oddziału. Mam y nadzieję, że nowy szef schroniska Józef
Krzeptowski będzie „trzym ał poziom ” ustanowiony przez
Cieślewiczów.
• Pisaliśmy już o kilkakrotnie przekładanym term inie ot
warcia pierwszego turystycznego karpackiego przejścia gra
nicznego na Drodze Pienińskiej (ze Szczawnicy do Leśnicy
i C zerwonego Klasztoru). Nastąpiło to wreszcie 13 paździer
nika, a więc już po sezonie. Przejście jest czynne w sezonie
letnim (1.05 - 31.10) od godz. 8 do 22, a w zim owym od 8 do
17 dla pieszych, rowerzystów, narciarzy i inwalidów na
wózkach. Miejm y nadzieję, że na otw arcie następnych turys
tycznych przejść granicznych w górach nie będziem y musieli
długo czekać.
• Sprawniej otwarcie granicy dla turystów poszło z C ze
cham i w Sudetach. Sym boliczne otwarcie w szystkich 20
przejść odbyło się 22 grudnia na Równi pod Śnieżką.
Szczegółow y ich wykaz podam y w następnym numerze
„Beskidu”.
• Nowym rezerwatem w Beskidzie Sądeckim jest „Żebra
cze” . W tym nienaruszonym fragm encie puszczy karpackiej,
jednym z najbardziej dzikich terenów Beskidu, znajdują się
niedźwiedzie gawry.
• Cały obszar Beskidu Sądeckiego otrzym ał niedawno
najwyższą rangę w waloryzacji terenów chronionych w Euro
pie. Został on w łączony w Europejską Sieć Ekologiczną
(EECONET) jako teren o „w ęzłow ym znaczeniu m iędzynaro
dowym z biocentrami i strefami buforowym i”. W tym samym
opracowaniu Dunajec został uznany za korytarz ekologiczny,
również o międzynarodowym znaczeniu.
• W woj, nowosądeckim planuje się utworzenie dwóch
kolejnych parków krajobrazowych: Parku Krajobrazowego
Beskidu Niskiego (59 tys. ha) oraz Parku Krajobrazowego
M ałych Pienin (2,2 tys. ha). W dalszych planach jest też Park
Kulturowo - Krajobrazowy Spiszą. Niewiadom y jest natom i
ast efekt projektu parku obejm ującego nowotarsko - orawskie
torfowiska, w związku z protestami mieszkańców.
• Krynickiej Grupie GOPR przybyła nowa placówka. Z or
ganizowano ją na Przehybie.
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• Od przyszłego sezonu spływ Dunajcem będzie
przedłużony: zamiast w Szczawnicy, będzie się kończył
w Krościenku.
• Trwają intensywne prace przy budowie kolejki gondolo
wej na Jaw orzynę Krynicką. W ykonawcy zapewniają, że
najważniejszy - drugi odcinek z Czarnego Potoku na szczyt
Jaw orzyny oddany zostanie do użytku w lutym. Będzie miał
2,1 km długości przy 460 m. różnicy wzniesień. Przelotowość
ma wynosić początkowo 800 osób na godzinę, a potem
dw ukrotnie więcej.
• Od 1981 r. rodzi się w bólach nowe (poprzednie pocho
dzi z 1954 r.) rozporządzenie o Tatrzańskim Parku Narodo
wym. Projekt przewiduje poszerzenie zasięgu pasa
ochronnego (otuliny), która ma obejmować Zakopane i trzy
sąsiednie gminy: Kościelisko, Bukowinę Tatrzańską i Poro
nin. Spowodow ało to protest mieszkańców i w ładz samo
rządowych w ym ienionych gmin.
• Na Kasprowym W ierchu otworzono pierwszą w Polsce
a czwartą w Europie stację do pomiaru atmosfery. Urządze
nia dostarczają informacji o stężeniach dwutlenku węgla,
metanu, siarczków, tlenku azotu i freonów.
• Instytut Fizyki Jądrowej z Krakowa i TPN przeprowadzili
test biologiczny w Tatrach. W sześciu miejscach (m.in. w Do
linie Chochołowskiej, Kuźnicach i na Myślenickich Turniach)
um ieszczono na 8 dni niewielką roślinę - trzykrotkę. Następ
nie roślinki przewieziono do Instytutu, gdzie stwierdzono
wzm ożoną mutagenność komórek! U człowieka to zanie
czyszczone tatrzańskie powietrze może być przyczyną no
wotworów.
• 23 listopada koło Morskiego Oka, na oczach turystów
(w tym dzieci)!!!, pracownicy TPN rozstrzelali kilka kotów.
W odpowiedzi na złożoną przez turystów skargę, Dyrekcja
TPN w ydała zakaz hodowania kotów na terenie Parku.
• Jak podała prasa, dyrekcja TPN doprowadziła do usu
nięcia z Komisji Egzaminacyjnej Przewodników Tat
rzańskich jej przewodniczącego - W ładysław a Cywińskiego.
Ten najwybitniejszy chyba obok Witolda Paryskiego znawca
Tatr „podpadł” za pisanie i wydawanie serii przewodników po
Tatrach Zachodnich, co wym ieniona dyrekcja uznała za wy
kroczenie (?) i zabroniła ich sprzedaży w punktach TPN (!).
Być może to stało się powodem, że po wydaniu trzech tom ów
obejm ujących rejon Tatr Zachodnich (Giewont i Czerwone
W ierchy), Cywiński „przerzucił się” na leżące po stronie
słow ackiej Tatry Bielskie, które będą tematem kolejnego
tomu.
• W listopadzie Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ra
tunkow e obchodziło 5 rocznicę reaktywowania, po przym u
sow ym wcieleniu przez komunistyczne w ładze w latach 50 tych do GOPR. 23 listopada 1991 r. powróciło do swej
tradycyjnej nazwy, wymyślonej przez założyciela - gen. Ma
riusza Zaruskiego. W rozprawie prowadzonej przez Sąd Wo
jewódzki w Nowym Sączu uczestniczyli przedstawiciele
naszego Oddziału. TOPR liczy obecnie 246 ratowników,
w tym 25 zawodowych.
• Po rezygnacji Andrzeja Nicikowskiego, nowym preze
sem Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
w ybrany został dr Józef Janczy.
• W ejście do jaskini Diabla Dziura położonej na Pogórzu
Ciężkowicko - Rożnowskim zostało okratowane. Jaskinia jest
największym w polskiej części Karpat miejscem hibernacji
nietoperza - podkowca małego. Ostatnio naliczono w niej 83
cd na s. 13

osobniki, co stanowi ok. 80% krajowej populacji tego ginące
go ssaka.
• Żegiestów obchodził 150 - lecie powstania uzdrowiska.
Zaczęło się od wykupienia w 1846 r. przez Jakuba Ignacego
Medweckiego terenów na których występowały źródła wód
mineralnych. On też zbudował pierwsze łazienki, pijalnię
i pensjonaty, a także drogę do Muszyny.
• W Łopusznej odbył się XXIV Konkurs Potraw Regional
nych. Stałym gościem konkursu jest ks. prof. Józef Tischner
pochodzący z Łopusznej (choć wychowywany w Starym
Sączu). Gaździny prezentowały m.in. targanice, grulocki,
miętową czośniankę, rzezańce, fizoły ze śliwkami, dziamkę,
krzanicę i ponad sto innych smakołyków, których nazwy
zw ykłem u ceprowi nic nie mówią.
• Po raz drugi w tym roku w Nowosądeckiem rozrzucono
z samolotów ponad 80 tys. szczepionek przeciw wście
kliźnie.
• W woj. nowosądeckim znajduje się 105 cmentarzy
z I wojny światowej. Trwa prowadzona na dużą skalę akcja
odnawiania tych przeważnie znacznie zniszczonych obiek
tów. Większość remontów jest finansowana z budżetu wo
jewódzkiego. Swój wkład w niosły też gminy oraz zagraniczni
ofiarodawcy, jak niemiecka Fundacja Pojednanie czy aust
riacki Czarny Krzyż.
• Pisaliśmy niedawno o pustelnikach z Melsztyna. Ostat
nio Nadleśnictwo złożyło doniesienie do prokuratury na jed
nego z nich - Grzegorza K. o wyrąbanie 0,65 m3 oraz 0,13
m3 dębu o wartości 78 zł. Drewno zostało zużyte na budowę
pustelni.
• W ostatnim, IV tom ie „Pamiętnika PTT” mogliśmy prze
czytać o słynnych „bieszczadnikach”. Niedawno zmarł chy
ba najsłynniejszy z nich - Zdzicho Rados, legendarny Król
Gór. W Bieszczady przyjechał w latach 60 - tych. Porzucił
W arszawę, szukając w górach krainy marzeń. Był dotkliwie
nękany przez komunistyczną władzę, okładany karami pie
niężnymi i przymusową pracą za „pasożytnictwo” i brak za
meldowania (m ieszkał w ziemiankach i parokrotnie
palonych mu przez Służbę Bezpieczeństwa szałasach). Ży
czliwy, dobrotliwy, z długą, siwą brodą, nieodłącznym kape
luszem, szerokim pasem i wysokimi butami, stał się legendą.
W spaniale rzeźbił, przede wszystkim figurki świątków, dia
błów i dusiołków. Te figurki z podań polskich, łemkowskich
i bojkowskich były jego źródłem utrzymania. Zm arł w wieku
73 lat i spoczął na cmentarzu w Cisnej, w której mieszkał
przez ostatnich 8 lat życia.
• Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej apeluje o po
moc w ponownym jej uruchomieniu. Fundację utworzyły bie
szczadzkie gminy i nadleśnictwa, Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych, Bieszczadzki Park Narodowy, ZHP,
Agencja Rozwoju Regionalnego i osoby prywatne. W ybudo
wana w latach 1890 - 1895 kolejka służyła do przewozu
drewna i pasażerów. W pisana została do rejestru zabytków,
lecz jesienią 1994 zamknięto ją z powodów ekonomicznych.

dzi ona doliną Czarnej W isełki do schroniska na Przysłopie
i na Baranią Górę. Przy ścieżce umieszczono 16 przys
tanków z tablicami informacyjnymi.
• Planowane jest utworzenie nowego Euroregionu GLACENIS. Ma on skupiać gminy Ziemi Kłodzkiej oraz przygra
niczne powiaty Czech i Moraw.
• W W arszawie odbyło się I Ogólnopolskie Forum Orga
nizacji Pozarządowych. Przypominano, że państwo nie jest
w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb obywateli. Organiza
cje pozarządowe są zresztą tańsze i działają efektywniej niż
machina państwa. Protestowano także wobec zamiarów obecnej koalicji rządzącej, planującej zamach na uprawnienia
stowarzyszeń i fundacji, co wynika z najnowszego projektu
ustawy o stowarzyszeniach. Zresztą jednym z pierwszych
pociągnięć Leszka Millera, ówczesnego koalicyjnego minis
tra pracy i opieki socjalnej, była likwidacja komórki do kon
taktów z organizacjami niezależnymi.
• Nowo powstałe Stowarzyszenie Polskich Przewod
ników Wysokogórskich podjęło na swym inauguracyjnym
posiedzeniu decyzję o przystąpieniu do Międzynarodowego
Związku Przewodników Górskich (UIAGM).
•
Minęła 90 rocznica polskiego krajoznawstwa.
27.10.1906 r. zatwierdzony został statut Polskiego Towa
rzystwa Krajoznawczego. Towarzystwu przyświecało hasło:
„Przez poznanie do umiłowania kraju - przez umiłowanie do
czynów ofiarnych”. Inicjatorami jego powstania byli Aleksan
der Janowski - działacz społeczny i oświatowy, Kazimierz
Kulwieć - pedagog i przyrodnik, Zygmunt G loger - wybitny
etnograf, Karol Hoffman - dziennikarz i Mikołaj Wisznicki pedagog i malarz.
• Niedawno ogłoszono wyniki badań górskich lasów,
przeprowadzonych w 1994 i 1995 r. w parkach narodowych.
Uszkodzenia liści i igliwia obejmują: w Karkonoskim - 79%
drzewostanu, Babiogórskim - 68%, a w Tatrzańskim, Pie
nińskim i Gorczańskim - 62%.
• Prof. Maciej Nowicki, minister ochrony środowiska
w rządzie Mazowieckiego, otrzym ał Niemiecką Nagrodę za
Ochronę Środowiska, za zintegrowanie Polski ze światową
społecznością ekologów i budzenie świadomości ekologicz
nej.
• Rok 1996 był w Tatrach rekordowy w tragiczne w y
padki. Zginęło aż 23 osoby(l). Z analizy wypadków wynika,
że odbyły się one niejako “na w łasne życzenie”.
• 26 X w schronisku na Polanie Chocchołówskiej odbyło
się Święto Ratowników Tatrzańskich.

Fundacja apeluje o przyjazdy ochotników, którzy połączyliby
wypoczynek z pracą przy remoncie zabytku oraz o datki,
które można wpłacać na konto: PKO BP O/Leski 37631 103974 -1 3 2 - 3. O pomoc dla bieszczadzkiej ciuchci walczy
też od dłuższego czasu Jurek Preisler z Oddziału PTT
w Poznaniu.
• Nadleśnictwo w Wiśle przygotowało ścieżkę przyrodni
czo - dydaktyczną na Baranią Górę. Z W isły - Czarne prowa

Chyba najbardziej wstrząsający
bolicznego Cmentarza pod Osterwą

fragment

Sym
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Do domu wczasowego „Beskid” w Zawoi za Parku jest ochrona przyrody, a turyści powinni
jechaliśmy w czwórkę (tzn. Małgosia Kieres, sami dbać o odpowiedni ubiór. Stosując logikę
Wojtek Lippa, Wojtek Świgut i ja) już w czwar dyrekcji Parku, należałoby postawić takie mury
tek, 17 października, wieczorem. Liczyliśmy na na każdym szczycie czy przełęczy, bo przecież

POSIEDZENIE ZG PTT W ZAWOI
piątkowe wejście na Babią Górę przy przynajm
niej bezdeszczowej pogodzie. Moje osobiste
doświadczenia z Królową Beskidów nie były
najlepsze. Podczas kilkunastu dotychczaso
wych wejść, ani raz nie miałem przyzwoitej
pogody. W pamięci miałem choćby zeszło
roczną wycieczkę od słowackiej strony, przy
widoczności sięgającej kilku metrów...
Mimo że ranek nie zapowiadał najciekawsze
go dnia, wyruszyliśmy czerwonym szlakiem
wzdłuż Markowego Potoku. Na szczęście
zaczęło się przecierać i pokazało się słońce.
Czym wyżej, tym lepsza pogoda. Pierwszy
postój urządziliśmy w schronisku - jubilacie na
Markowych Szczawinach. Oczywiście obejrze
liśmy umieszczoną tam miesiąc wcześniej tab
licę upamiętniającą 90 rocznicę wybudowania
tego tak zasłużonego dla turystyki obiektu.
Na Diablak zdecydowaliśmy się iść Percią
Akademików, zarówno dla atrakcyjności tego
szlaku, jak i dla sprawdzenia niepochlebnych
dla dyrekcji Parku opinii po przeprowadzonej
ostatnio „modernizacji” Perci. I wreszcie Diab
lak, z najbardziej kontrowersyjnym dziełem
wspomnianej dyrekcji - czyli słynnym murem.
Niektórzy go sobie chwalą, jako że zgodnie
z intencjami budowniczych, rzeczywiście chroni
przed wiatrem. Moim jednak zdaniem, jest to
sprawa dla prokuratora za zniszczenie unikal
nego krajobrazu. A turyści powinni się po prostu
cieplej ubierać. Wychodząc w góry i to na wyso
kość 1.725 m., trzeba się liczyć z różnymi w a
runkami pogodowymi. Podstawowym zadaniem

N a P e rc i A k a d e m ik ó w
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wszędzie wieje. Dlaczego turysta ma mieć
osłonę przed wiatrem tylko na Babiej? A MOŻE
BY TAK PTT ZORGANIZOWAŁO EKIPĘ,
KTÓRA PEWNEJ NOCY ROZBIERZE TEN
SZTUCZNY TWÓR?
Kilkanaście metrów od muru spostrzegliśmy

P o d słyn n ym m urem na szczycie B a b ie j G óry

nowy obelisk. Z tablicy na nim umieszczonej
wynikało, że ustawili go w sierpniu Słowacy,
a powodem był pobyt tu Karola Wojtyły przed
30 laty. Niestety, czarna tablica ze złotymi lite
rami kojarzy się z nagrobnymi, cmentarnymi
płytami.
Choć widoczność ze szczytu była przyzwoita,
zaczęły jednak nadciągać chmury. Ruszyliśmy
więc na przełęcz Brona i zgodnie z wcześniej
szym planem - na zachód. Z Małej Babiej nie
było już widać Diablaka. Chmury dogoniły nas
i przed przełęczą Jałowiecką zaczęło padać.
Zeszliśmy więc z niej bez szlaku, granicą Parku
biegnącą wzdłuż potoku Skawica do Czatoży,
a następnie do naszego „Beskidu” .
W sobotę po śniadaniu uczestniczyliśmy
w programie przygotowanym przez organiza
torów, tzn. przez Oddział z Sosnowca, czyli
praktycznie przez Zbyszka Jaskiernię. Najpierw
zwiedziliśmy niewielkie muzeum przyrodnicze
mieszczące się w budynku Dyrekcji BPN, z naj
większą atrakcją w postaci wypchanego misia.
Stąd pojechaliśmy do Markowej, gdzie znajduje
się mini skansen składający się z trzech bu
dynków. No i w południe początek długich, jak
zwykle, obrad.

Rozpoczęto dwoma miłymi akcentami, tzn.
wręczeniem Staszkowi Trębaczowi z okazji ju
bileuszu 25 - lecia przewodnictwa listu gratula
cyjnego z podpisami wszystkich obecnych oraz
zatwierdzeniem
nowego
Oddziału
PTT

P odczas o b ra d

w Gdańsku. Podjęto też działania mające na
celu powołanie Oddziału w Szczecinie. Następ
nie zostały przedstawione sprawozdania Zarzą
du Głównego, skarbnika, Komisji d/s GOT PTT,
Komisji Przewodnickiej oraz kilku kolegów od
powiedzialnych w ZG za poszczególne
„działki” . Czas pozostały do przerwy wypełniła
dyskusja nad sprawozdaniami.
Po obiedzie gościliśmy dyrektora Babiogór
skiego Parku Narodowego - Jacka Wizimirskiego, który przedstawił perspektywy rozwoju
Parku, prosząc jednocześnie o uwagi do opra
cowywanego obecnie planu zagospodarowania
BPN. (Niniejszym zgłaszam na początek dwie
propozycje: rozebranie muru na Diablaku oraz
powrót do reguły prowadzenia szlaków turysty
cznych zgodnie z naturalnym przebiegiem
ścieżek).
Następnie wróciliśmy do obrad. Zgłosiłem
prezesowi Kabatowi wniosek, by nie czekając
na styczniowe posiedzenie, już dzisiaj ustalić
wysokość składek członkowskich (a właściwie
odpisów na ZG) za 1997 rok. Po dyskusji pos
tanowiono utrzymać dotychczas obowiązujące
odpisy, tzn. zwykłe - 6 z i ulgowe - 3 zł. Kolejny
punkt to sprawa V tomu „Pamiętnika PTT” zarówno jego zawartości, jak i problemów finan
sowych oraz wydawniczych. Z uwagi na opóźn
iony spływ materiałów ustalono, że tom ten
powinien się ukazać wczesną wiosną iobej mować będzie lata 1995 -1996. Z kolei kol.
Zalasiński przedstawił założenia programowe
Sekcji Ochrony Gór oraz stan zaawansowania
prac organizacyjnych. Po dyskusji powołano
Sekcję z kol. Zalasińskim jako przewod

niczącym. Pracować w niej mają przede
wszystkim naukowcy - byli członkowie prakty
cznie nie działającego Towarzystwa Ochrony
Tatr. Następnie kol. Weigel przedstawił projekt
Karty Turysty Wysokogórskiego, upoważnia
jącej do poruszania się po Tatrach poza szlaka
mi turystycznymi. Po uwzględnieniu niektórych
ze zgłoszonych przeze mnie uwag, projekt ma
być przekazany do Zarządu Głównego PTTK,
celem podjęcia wspólnych starań w TPN, by
Karta mogła zostać wprowadzona w życie.
Po kilku jeszcze innych, drobniejszych spra
wach, ustalono na koniec, że najbliższe posie
dzenie ZG odbędzie się w dniach 1 0 - 1 2
stycznia 1997 r. w Krynicy - Czarnym Potoku,
a jego organizatorem będzie nasz Oddział.
Przyjęto też 16 -1 8 maja oraz 1 0 - 1 2 paździer
nika jako daty następnych posiedzeń.
Uzgodniono również, że XIV Ogólnopolskie
Spotkania PTT odbędą się w dniach 6 - 8 czer
wca w Górach Sowich, a ich organizatorami bę
dą Oddziały z Wrocławia i Kalisza.
Po obradach Zbyszek Jaskiernia zaprosił nas
na ognisko. Poczęstowani zostaliśmy szaszły
kami oraz piwem prosto z beczki. Jak to zwykle
bywa, rozpoczęte przy ognisku dyskusje konty
nuowane były w pokojach do późnej nocy, czy
- jak kto woli - do
wczesnego rana.
Niedziela to oczywiście udział
w
mszy
św.,
pożegnania i wy
jazdy do domów.
Wracając
do
Sącza
skręci
liśmy z głównej
szosy do Jurko
wa, a następnie
wjechaliśmy na
przełęcz
w Chyszówkach
mając nadzieję,
że zrobimy nies
podziankę
fia- S taszek Trębacz ro b i za diabła w
szej oddziałowej
skansenie
grupie, spotykając się z nią, gdy będzie scho
dzić z Mogielicy. Naszych jednak nie było. Jak
dowiedzieliśmy się później, z powodu fatalnej
pogody zmienili planowaną trasę, rezygnując
z wyjścia na najwyższy szczyt Beskidu Wyspo
wego.
Maciej Zaremba
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Przecierając oczy ze zdziwienia, przeczy
tałem w październikowym numerze „Co Sły
chać” apel Michała, który niżej cytuję:
...Wiem skądinąd, że w PTT powstaje coraz
więcej „lokalnych” gazetek, wydawanych przez
Oddziały. To pięknie, że jest jakaś idea, że
komuś chce się to robić, ale może nie rozmie
niajmy się na bardzo drobne
i gromadźmy wszystkie teks
ty właśnie w „Co Słychać”...
Przepraszam tych, których
ambicję uraziłem. Liczę na
ogólne zrozumienie (rzeczy pozornie oczywis
tych)... .
Otóż ja tego nie rozumiem i wcale nie jest to
dla mnie oczywiste. I nie chodzi tu o moje am
bicje, bo jedyne co mam z zajmowania się re
dagowaniem „gazetki” o nazwie „Beskid” , to
dwa tygodnie „z głowy” raz na kwartał. A więc
rocznie daje to dwa miesiące (!), które mógłbym
przecież wykorzystać na coś innego.
Nie rozumiem, dlaczego Oddział w Nowym
Sączu miałby zaprzestać wydawania pisma
przeznaczonego dla swoich członków. I nie
chodzi tu o wydawanie dla samego wydawania,
gdyż faktem jest, że nakład rozchodzi się
w całości co do jednego egzemplarza, że każdy
numer jest oczekiwany, że jest czytany, że jest
przez wielu kompletowany.

Powyższy apel zbyt wyraźnie kojarzy mi się
zresztą z czasami, których b a r d z o nie lu
bię, a które, zdawało mi się, już minęły. Czasy,
w których dominowała centralizacja i monopol
(czy pamiętacie? - „Po co tworzyć PTT, skoro
istnieje PTTK, które ma przecież podobne ce
le?”), niszczenie oddolnych inicjatyw i mar
notrawienie
społecznej
aktywności.
Ani w listopadowym, ani
w grudniowym „Co Słychać”
nie znalazłem niczyjej reakcji
na ten apel. Mam więc nadzieję, że koledzy
redagujący „Wołanie” , „Hyr” , „Świstaka”, „Za
kos”, „Odgłosy Gór” czy „Klimka” nie potrakto
wali go poważnie i będą te pisma dalej dla
swoich czytelników wydawać.
Mam też nadzieję, Michał, że tą może ostrą
polemiką Cię nie obraziłem. Przyznaję, że zbyt
mało materiałów od Oddziałów do „Co Słychać”
dociera. To jednak nie powód, by „nie rozmie
niać się na bardzo drobne i gromadzić w szyst
kie teksty właśnie w „Co Słychać” (podkreślenie
moje).
Szczerze życzę, by „Co Słychać” jak najszy
bciej osiągnęło parametry naszego „Beskidu”,
tzn. 16 stron objętości i 500 egzemplarzy nakła
du.
M aciej ZAREMBA

POLEM IKA

ZDOBYWAJCIE GÓRSKĄ ODZNAKĘ
TURYSTYCZNĄ PTT
I

i

Data

Trasa

Czas trw ania

Kraina
górska

13.10.96

Pieniny Spiskie

4,0

II

27.10.96

Kordow iec

3,0

II

3.11.96

Pieniny Słow ackie

4,5

II

10.11.96

Jaw orzyna

6,0

II

17.11.96

D zw onków ka

3,5

II

24.11.96

Zadnie Góry

5,5

II

1.12.96

Jam na

4,0

II

8.12.96

Ostra

4,0

II

4,5

IV

15.12.96

Pasm o G ubałow skie
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