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Tekst: Barbara Morawska-Nowak, zdjęcia: Agata Podgórska
Dobry początek
7 lutego 2009 roku w rodzinnym mieście Radomiu

został  zainaugurowany bardzo uroczyście Rok doktora
Tytusa Chałubińskiego. Głównym organizatorem było reno-
mowane IV Liceum mające za patrona Tytusa Chału-
bińskiego. Liceum jest kontynuatorem Gimnazjum Gu-
bernialnego, które ukończył
w Radomiu Tytus Chałubiński.

Uroczystości zaczęły się
w kościele farnym pw. św.
Jana  Chrzciciela  przy  ul.
Rwańskiej. Uroczystego cha-
rakteru przydawało 10 szkol-
nych pocztów sztandaro-
wych oraz poczet  sztanda-
rowy  PTT  wchodzący  za-
raz za pocztem IV Liceum
im. Chałubińskiego. Mszę św.
w koncelebrze odprawił ks.
biskup Stefan  Siczek,  wy-
chowanek  Liceum.  „Jak
w latach 50-tych chodziłem do liceum nie wiele wiedziałem
o patronie, wówczas nie dbano o to” – powiedział.

Centralne miejsce przy ołtarzu zajmuje pięknie od-
nowiona chrzcielnica. Na-
wiązując do słów Jana Paw-
ła II wypowiedzianych przy
chrzcielnicy w Wadowicach
ks. biskup powiedział:

„Przy tej chrzcielnicy dla
Chałubińskiego wszystko się
w życiu zaczęło, bo to jest
początek życia chrześcijani-
na”. Tu został przyniesiony
do chrztu na drugi dzień po
narodzinach przez ojca i dziad-
ka. W dalszym ciągu homi-
lii ks. Biskup przybliżył sylwetkę Chałubińskiego i jego
wszechstronne zasługi. Po zakończeniu mszy św. zapro-
sił rodzinę i nas do chrzcielnicy, tam zrobiliśmy sobie

pamiątkowe zdjęcia. Niestety nie mógł wziąć udziału w dal-
szym ciągu uroczystości. 

Następnie przemieściliśmy się do najbardziej okaza-
łego lokalu w Radomiu – do Resursy Obywatelskiej –
na dalszy ciąg uroczystości. Przed wejściem na salę roz-

dawana była okolicznościo-
wa  broszura  opracowana
przez PTT i liceum, a wy-
dana przez Urząd Miasta
Radom pt. „Radom miastem
rodzinnym doktora  Tytusa
Chałubińskiego”. Prezes Od-
działu dyżurował przy sto-
isku  z  Pamiętnikami  PTT
i z książką „Król Tatr z ul.
Mazowieckiej  8”.  Na  salę
weszły poczty sztandarowe.
Sala była wypełniona z przo-
du gośćmi i mieszkańcami
Radomia, z tyłu młodzieżą.

W pierwszym rzędzie po jednej stronie zasiedli potom-
kowie Tytusa Chałubińskiego: Kinga Chałubińska, Antonina
Chałubińska-Gonerko, Barbara Izdebska (z mężem prof.

Janem Izdebskim) i Andrzej
Skowron z żoną Barbarą Czech-
meszyńską-Skowron  (obo-
je związani z Fundacją Po-
kolenia Pokoleniom, współ-
pracującą z Komitetem Or-
ganizacyjnym Roku). Po dru-
giej – m.in. prezydent Ra-
domia Andrzej Kosztowniak,
Mazowiecki Kurator Oświaty
Karol  Semik,  dyrektor  Li-
ceum Bożena Szulczyk, wice-
prezydent  Ryszard Fałek,

prof. Zbigniew Wójcik. Była także autorka książki „Król
Tatr z ul. Mokotowskiej 8. Portret doktora Tytusa Cha-
łubińskiego”, Barbara Petrozolin-Skowrońska, ściśle

(ciąg dalszy na str. 4-5)

CO SŁYCHAĆ w numerze:
ROK CHAŁUBIŃSKIEGO ROZPOCZĘTY
Jan Krzeptowski „Sabała” – 200 rocznica urodzin
1% podatku dla Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
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Tekst i zdjęcia: Szymon Baron
Z posiedzenia ZG PTT w Krościenku
Pierwsze tegoroczne posiedzenie Zarządu Głównego

PTT odbyło się w dniach 30-31 stycznia 2009 r. w Kro-
ścienku. Większość z nas przybyła wcześniej, wykorzy-
stując wolny czas na spacery i wycieczki górskie.

Pierwszy  dzień  obrad  odbył  się  w  domu  p.  Hryc,
gdzie nocowaliśmy. Przyby-
łych przywitał gospodarz po-
bliskiego Centrum Ruchu
Światło-Życie, ks. Adam
Wąsik, członek PTT.

Po przyjęciu nieco zmo-
dyfikowanego porządku ob-
rad, a także protokołu z po-
siedzenia ZG PTT w Krakowie,
przystąpiliśmy do właściwych
obrad.

Pierwszym tematem piąt-
kowego zebrania były zada-
nia priorytetowe ZG PTT
w roku 2009. Prezes Wło-
dzimierz  Janusik wygłosił  referat  na temat  rozwoju
naszego Towarzystwa.   Jego zdaniem należy tworzyć
nowe  Oddziały i  Koła,  tak  aby  przyciągać  zwłaszcza
młodych  w  miejscach  ich  zamieszkania.  Nie  da  się
ukryć,  że  ogromna  praca  leży  po  stronie  istniejących
Oddziałów i Kół, które muszą zachęcać nowych człon-
ków do wstępowania do PTT poprzez organizację wy-
cieczek, prelekcji itp. Duży nacisk należy położyć rów-
nież na pomoc Oddziałom będącym w ciężkiej sytuacji
organizacyjnej. Ważna jest również działalność wydaw-
nicza oraz współpraca z TPN i PTTK.

W kolejnym punkcie Barbara Morawska-Nowak omó-
wiła sprawy związane z organizacją  obchodów Roku
Chałubińskiego. Tematowi
temu poświęcamy od kilku
numerów „Co Słychać” dużo
miejsca, nie będę więc w tym
miejscu przytaczał szczegó-
łów. Ważne jest, że impre-
zami w Radomiu rozpocze-
liśmy obchody.

Ostatnim  poruszonym
w piątek tematem były spra-
wy  wydawnicze.  Niedługo
ukaże  się  kolejny,  już  17
tom  „Pamiętnika  PTT”,
a także książka poświęcona
Maciejowi Mischke. Przy odrobinie szczęścia obie pozy-
cje mogą się znaleźć w naszych rękach już w marcu.

W sobotni wieczór obradowaliśmy już u ks. Adama,
w  Centrum  Ruchu  „Światło-Życie”.  Najważniejszymi
punktami tego dnia było przyjęcie sprawozdań meryto-
rycznego i finansowego ZG PTT za rok 2008.

Sprawozdanie  merytoryczne  zostało  przedstawione

ogólnie przez sekretarza ZG PTT, Nikodema Frodymę.
Każdy uczestnik posiedzenia otrzymał  kopię  sprawoz-
dania do wglądu.

Przed  przystąpieniem  do  odczytania  sprawozda-
nia finansowego, przewodniczący Głównej Komisji Re-

wizyjnej,  Jerzy Gałda, od-
czytał raport z kontroli ZG
PTT. Sprawozdanie finaso-
we przedstawił skarbnik ZG
PTT, Ludwik Rogowski.

Obydwa  sprawozdania
zostały przyjęte.

W  dalszej  części  oma-
wiano sprawy ochrony przy-
rody oraz kalendarz imprez
ogólnopolskich PTT.

Miłym akcentem było po-
wołanie, decyzją  ZG PTT,
Oddziału PTT w Tarnowie
na  bazie  istniejącego  do-

tychczas  Koła  PTT  w  Tarnowie  przy  Oddziale  PTT
„MKG Carpatia” w Mielcu. Niestety, formalnie rozwią-
zany został  równocześnie  Oddział  PTT w Jarosławiu,
nie wykazujący aktywności już od dłuższego czasu.

Na tym prowadzący obrady zakończył  posiedzenie
ZG PTT, apelując równocześnie do obecnych o propa-
gowanie akcji „1% dla PTT”.

A że nie samymi obradami człowiek żyje, nie obyło
się bez wycieczek górskich.

Miałem  okazję  przyjechać  do  Krościenka  z  grupą
członków i sympatyków Oddziału PTT w Bielsku-Bia-
łej  już  w  piątek  rano.  Wykorzystaliśmy  ten  dzień  na
spracer do Szczawnicy i dalej, aż pod wyciąg na Palenicę. 

Na sobotę zaplanowali-
śmy  główną  wycieczkę.
Wybraliśmy się z Jaworek
na  Wysoką  i  dalej  przez
Palenicę do Szczawnicy.

W  ostatni  dzień,  czyli
niedzielę  podzieliliśmy się
na małe grupki, aby każdy
mógł  udać  się  w  swoją
stronę. Część  z nas poszła
pojeździć na nartach, druga
grupa udała się do Czerwo-
nego Klasztoru  na  Słowa-
cji,  a  reszta  postanowiła

jeszcze wyjść na Sokolicę. Wiem, że członkowie innych
Oddziałów również aktywnie wędrowali po pienińskich
szlakach, wszak pogoda dopisywała nam każdego dnia.

Następne posiedzenie  Zarządu Głównego,  na  które
już  teraz zapraszam odbędzie się  maju,  w stacji  tury-
stycznej  Oddziału  PTT  w  Bielsku-Białej  na  Polanie
Hondraski w Szczyrku.
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zaproszenie
Obchodzimy stulecie urodzin prezesa Macieja Mischke

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie
Oddział w Krakowie
zaprasza na prelekcję

Antoni L. Dawidowicz

Lwów
Miasto studiów Macieja Mischke

Prelekcja towarzyszy obchodom
setnej rocznicy urodzin Ś.P. Macieja Mischke

Prezesa Honorowego PTT

10 marca 2009 (wtorek)
Wydział Chemii UJ, ul. Ingardena 3

sala wykładowa zachodnia (nr 22, parter)
godz. 18

Zapraszamy!

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie
 Zarząd Oddziału w Krakowie 

i
Klub Dziennikarzy „Pod Gruszką”
przy Śródmiejskim Ośrodku Kultury

zapraszają 

na uroczyste obchody
setnej rocznicy urodzin
mgr inż. Macieja Mischke

taternika, alpinisty, ratownika TOPR
prezesa Oddziału Krakowskiego,
a następnie Zarządu Głównego

 i prezesa honorowego 
 Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego

w dniu 14 marca 2009 r. w Krakowie 

P R O G R A M

9.30
wizyta przy grobie na Cmentarzu Salwator‐
skim w Krakowie

11.00
Msza św. za duszę śp. Macieja Mischke
w kościele OO. Kapucynów

12.30
spotkanie wspomnieniowe poświęcone
Maciejowi Mischke w Klubie Dziennikarzy
„Pod Gruszką”

Spotkaniu  towarzyszyć będzie  promocja  książki
pt.  „Księga  gór   i  budowli  Macieja  Mischke”,
wydanej staraniem PTT, przy wsparciu finanso‐
wym Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego.



CO SŁYCHAĆ 2/2009 (218) strona 4

(dokończenie ze str. 1)

współpracująca z Komitetem Organizacyjnym Roku
i redaktor pisma „Poznaj swój kraj”, Janusz Sapa. Pismo
objęło patronat nad Rokiem.

Obchody rozpoczęto od-
śpiewaniem hymnu narodo-
wego. Kolejno zabrali głos
Prezydent Radomia – Andrzej
Kosztowniak, Prezes PTT –
Włodzimierz Janusik, Mazo-
wiecki  Kurator  Oświaty  –
Karol Semik, a także w imie-
niu  rodziny  praprawnuk
Tytusa  Chałubińskiego  –
Andrzej Skowron. Prezes
Janusik podkreślił, że głównym celem Roku Chałubiń-
skiego jest popularyzacja tej wybitnej osoby zasłużonej
dla Polski,  jej  kultury, medycyny i  ochrony przyrody,
szczególnie młodemu pokoleniu. 

Prezydent wręczył Medale Herbowe Miasta Radomia
wszystkim przedstawicielom
instytucji  zaangażowanym
w  inaugurację  Roku  Cha-
łubińskiego. Z kolei prezes
Oddziału Radomskiego, Wal-
demar  Skórnicki  wręczył
pamiątkowe odznaki krajo-
znawcze im. Tytusa Chału-
bińskiego, ustanowione przez
Zarząd Oddziału. 

Uczniowie  IV  Liceum
Ogólnokształcącego im. Ty-
tusa Chałubińskiego w Rado-
miu,  którzy  uczestniczyli
w  konkursie  wiedzy  o  patronie  szkoły,  otrzymali
nagrody  od  Prezydenta  Miasta  Radomia,  Fundacji
Chałubińszczaków  oraz  Rady  Rodziców  IV  Liceum
Ogólnokształcącego w Radomiu. Pierwszą nagrodą dla
całej zwycięskiej klasy jest wycieczka do Zakopanego
ufundowana przez Prezyden-
ta Radomia. Część oficjalną
uroczystości zakończyło wy-
stąpienie prof. dra hab. Zbi-
gniewa  Wójcika  na  temat
życia i działalności Tytusa
Chałubińskiego. Z właściwą
sobie swadą mówił o wielu
mało  znanych  epizodach
z życia Chałubińskiego, pod-
dawanych  nieraz  w  wąt-
pliwość. Słuchaliśmy tej pre-
lekcji z wielkim zaintereso-
waniem.

Po wykładzie szkolny chór odśpiewał hymn, w którym

zabrzmiały słowa: 
,,Niech Chałubiński będzie nam wzorem 

W obywatelskiej godnej
postawie

W szukaniu prawdy
z pasją, uporem

Służeniu ludziom, 
Polsce i sławie”

Program słowno-muzy-
czny na Inaugurację  Roku
Doktora  Tytusa  Chałubiń-
skiego  przygotowali  nau-
czyciele  i  uczniowie  IV
Liceum Ogólnokształcącego

w  Radomiu.  Dotyczył  on  nie  tylko  biografii  patrona
szkoły, ale też osiągnięć ,,Chałubińszczaków”- uczniów
radomskiego  Liceum.  Motto  tej  części  uroczystości
–  ,,z głową ku słońcu, a z sercem ku ziemi zwróconym”
– to słowa Aleksandra Świętochowskiego opublikowane

tuż po śmierci Tytusa Cha-
łubińskiego. Refleksyjno-
wspomnieniowy  program,
ilustrowany utworami poe-
tyckimi i piosenkami w wy-
konaniu uczniów wzruszył
wielu.

Trzeci etap uroczystości
miał miejsce na terenie Li-
ceum  Ogólnokształcącego.
W patio, w którym stoi już
popiersie  Patrona  szkoły
została  odsłonięta  okolicz-
nościowa  tablica.  Odsło-

nięcia dokonali prezydent Radomia Andrzej Kosztowniak,
pani dyrektor Bożena Szulczyk, prezes PTT Włodzimierz
Janusik  i  w  imieniu  rodziny  pan  Andrzej  Skowron.
Zwiedziliśmy wystawę  poświęconą  Chałubińskiemu,
wpisaliśmy  się  do  księgi  pamiątkowej  Liceum  i  za-

kończyliśmy spotkanie przy
suto zastawionym szwedz-
kim stole. 

Podkreślić muszę godnie
i sprawnie przeprowadzoną
uroczystość,  za co dzięko-
wała na koniec nauczycie-
lom i uczniom pani dyrektor
Bożena  Szulczyk.  Wsparcie
władz miasta Radomia i tak-
że  nasz  udział  uświetnił
całość  obchodów  inaugu-
racji Roku Chałubińskiego.

Czerwone polary PTT były widoczne wśród uczestni-
ków obchodów.
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Tekst: Jerzy Zieliński, zdjęcie: Nikodem Frodyma
Oddział PTT w Tarnowie
W dniu  27  lutego  2009  r.  odbyło się  Walne  Zgroma-

dzenie Oddziału PTT w Tarnowie. Zgromadzenie rozpoczęło
się  w pierwszym terminie  o  godz.  17.00,  a  uczestniczyło
w  nim  31  z  43  uprawnionych  do  głosowania  członków
zwyczajnych. W zebraniu wzięli również udział w charakterze
obserwatorów przedstawiciele Zarządu Głównego PTT w oso-
bach: Jerzy Piotr Krakowski – Wiceprezes PTT (O/Mielec)
oraz Nikodem Frodyma – Sekretarz PTT (O/Kraków).

Po rozpoczęciu obrad dokonano wyboru przewodniczącego,
którym została wybrana Renata Gruca i sekretarza, którym
został Michał Kania po czym powołano Komisję Mandato-
wą w składzie: Kazimierz Remian – przewodniczący i Marek
Burnóg, która stwierdziła prawomocność Zgromadzenia oraz
Komisję  Skrutacyjną w składzie: Marcin Jeleń – przewod-
niczący oraz Karolina Dumańska i Aneta Żmuda-Zielińska.
W dalszej części wysłuchano sprawozdania Prezesa z dzia-
łalności,  udzielono  absolutorium ustępującemu  Zarządowi
dotychczasowego Koła PTT w Tarnowie oraz przystąpiono
do wyboru władz nowego Oddziału.

W głosowaniach wybrano na stanowisko Prezesa Jerzego
Zielińskiego oraz 6-cio osobowy Zarząd, który po zakończe-
niu obrad ukonstytuował się na swoim pierwszym posiedze-
niu  w  składzie:  Janusz  Foszcz  i  Marek  Trojan  –  Wice-
prezesi,  ks.  Robert  Piechnik  COr  –  Sekretarz,  Bernadeta
Kwaśna – Skarbnik oraz Bogusław Furtek i Kamil Nowak –
członkowie Zarządu. W skład Komisji  Rewizyjnej  weszli:
Piotr Biś (przewodniczący), Bożena Anna Madeja (zastępca
przewodniczącego) i Barbara Kasperek (sekretarz), a do Sądu
Koleżeńskiego: ks. Paweł Cyz COr (przewodniczący), Marcin
Wiśniewski (z-ca przewodniczącego) i Beata Wideł (sekretarz).

Na zakończenie obrad zgłoszono i przyjęto wnioski o po-
wołanie  przy  Oddziale  Komisji  ds.  GOT  PTT  i  Referatu
Weryfikacyjnego GOT PTT, nadaniu Oddziałowi w Tarno-
wie im. ks. Bogusława Królikowskiego COr ze zgromadze-
nia Księży Filipinów oraz uchwalono system obowiązujących
składek  członkowskich  w  tarnowskim  Oddziale  PTT
i ewentualnie w przyszłości należących do niego Szkolnych
Kołach PTT.
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Tekst: Piotr Fagasiewicz, zdjęcie: Walery Eljasz-Radzikowski  (przedruk z „Zakosu”)
Homerowi Tatr
26 stycznia minęło 200 lat od urodzin Jana Krzeptowskiego Sabały. Była to

barwna postać, która na trwałe wpisała się w podhalański folklor. Gawędziarz
ludowy, muzykant, myśliwy, kłusownik, honorowy przewodnik tatrzański –
człowiek legenda ówczesnego Zakopanego. Przez miejscowych uważany za
dziwaka, dziada, dla przybywających pod Tatry stał się symbolem góralszczyzny.
Brał  udział  w  wielodniowych  wyprawach  prowadzonych  przez  Tytusa
Chałubińskiego.  Chałubiński  zachwycał  się  muzyką  „Sabały”.  W  książce
„Sześć dni w Tatrach” tak o niej pisał: „Instrument Sabały jest rozpaczliwy,
powiedziałbyś, niemożliwy prawie. Nie są to bowiem skrzypce, ale, jak on je
zowie, „gęśliki”... mimo największej biegłości grajka niepodobna tu uniknąć
nieraz skrzypienia lub dojmującego pisku. A jednak w górach muzyka ta nie
razi,  ale  jest  pożądaną,  upragnioną.  Jest  ona  harmonijnym  dopełnieniem
prawdziwie tatrzańskich wrażeń”. 

Z okazji rocznicy urodzin w Zakopanem odbyły się dwudniowe uroczysto-
ści „Sabałowy cas”. W dniu urodzin odprawiona była w Starym Kościółku
Msza św., po której złożono kwiaty na grobie Sabały na Pęksowym Brzyzku.
Następnego dnia w Białej Izbie Związku Podhalan przy zbiegu Kościuszki
i Krupówek odbyły się góralskie posiady. Przybyli członkowie Związku a także wielu turystów. Opowieści o Sabale
snuł Józef Pitoń – gawędziarz i litera z Kościeliska.

Tak naprawdę nazywał się Jan Gąsienica, a nazwisko Krzeptowski przyjął od przysiółka Krzeptówki, w którym
mieszkał.  Przydomek Sabały pochodzi  z  kolei  od nazwiska  wcześniejszego  właściciela  działki,  którą  odkupił.
Przypomniał też niektóre z powiedzeń Sabały: „W Pana Boga wierz, ale mu nie wierz”, „A że pije to nie jego wina,
tak go Pan bóg stworzył” oraz kilka jego opowieści i legend tatrzańskich. Sabała był wspaniałym gawędziarzem,
niestety umiał tylko tyle pisać, aby złożyć swój podpis. Trochę szkoda, bo do dzisiejszych czasów przetrwałoby
pewnie więcej  jego opowieści  – mówił  Józef Pitoń.  Był  też  polowacem. Upolował  9, a niektórzy mówią,
że 13 niedźwiedzi, co w tamtych czasach,  przy tamtym sprzęcie było wielką  sztuką.  Przy nastrojowej muzyce
kapeli góralskiej przyjemnie słuchało się tych opowieści, a ponieważ był to czas ferii „warszawskich”, na koniec
prowadzący zaproponował odbycie pokuty, którą miało być kilkakrotne przejście Krupówek w tłumie.

Byłem, widziałem, sfotografowałem. 

zaproszenie z Oddziału PTT w Warszawie
Himalaje Langtang – zaproszenie na pokaz slajdów
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Tekst i zdjęcie: Nina Mikołajczyk
Kraj lat dziecinnych...
Niedaleko Rawy Mazowieckiej, znanej z piastow-

skiego zamku (obecnie muzeum), nad rzeczką Krze-
mionką leży mała wioska Chociwek, w której był
niegdyś folwark rodziny Wnorowskich, dziadków
Tytusa Chałubińskiego po kądzieli. Ojciec Tytusa,
Szymon ożenił się kolejno z dwoma córkami Pań-
stwa Wnorowskich, mając z każdą  potomków.
Mały Tytus często gościł w tym zakątku i bawił
się tu wraz ze swym rodzeństwem. Przedwczesna
śmierć ojca postawiła rodzinę w trudnej sytuacji
materialnej, dlatego w czasach, gdy Tytus uczył się
już w gimnazjum w Radomiu, tu spędzał wszystkie
ferie i wakacje. W późniejszych latach folwark przejął i gospodarzył w nim starszy, przyrodni brat Tytusa – Soter,
obarczony liczną rodziną, której potomkowie, także Chałubińscy, żyją do dzisiaj w samym Radomiu. Jakie były
dalsze losy folwarku – nie wiadomo.

W dniu 7 grudnia 2008 roku z okazji wycieczki mikołajkowej członkowie Oddziału Łódzkiego odwiedzili wieś
Chociwek,  aby zobaczyć  to  miejsce  dzisiaj.  W chwili  obecnej  po dworze i  zabudowaniach nie ma już  śladu,
zachowała się obsadzona drzewami aleja dojazdowa i starodrzew parku dworskiego z okazałymi dębami, na pewno
pamiętającymi biegającego tu małego Tytuska. Obecnie park dworski z zespołem stawów jest wpisany do rejestru
zabytków.

zaproszenie
Konkurs wiedzy o Tytusie Chałubińskim – Królu Tatr

Dyrektor LXVIII LO im. Tytusa Chałubińskiego w Warszawie
oraz

Prezes Fundacji Pokolenia Pokoleniom
w ramach obchodów 

Jubileuszowego Roku dra Tytusa Chałubińskiego
mają zaszczyt zaprosić 

na
uroczysty finał 

Konkursu Wiedzy o Tytusie Chałubińskim ‐ Królu Tatr,

który odbędzie się
w liceum przy ulicy Narbutta 31 w Warszawie (23 marca 2009 r., godz. 11:00)

Program uroczystości:
1. Rozpoczęcie uroczystości
2. Finał konkursu wiedzy o Tytusie Chałubińskim
3. Program artystyczny w wykonaniu uczniów 68 LO im T. Chałubińskiego w Warszawie
4. Wystawy okolicznościowe 
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informacja ZG PTT
Przekaż 1% podatku dla Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego

Dlaczego nam?
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie zwane dalej w skrócie PTT, jest zarejestrowanym, posiadającym osobowość

prawną  i wpisanym na listę  organizacji pożytku publicznego stowarzyszeniem miłośników gór, opierającym się
przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i sympatyków. Reaktywowane w roku 1981, PTT jest
sukcesorem i kontynuatorem tradycji Towarzystwa Tatrzańskiego powołanego w 1873 r. i przemianowanego w 1922 r.
na Polskie Towarzystwo Tatrzańskie istniejące do roku 1950.

PTT posiada około 2000 członków w 32 oddziałach i kołach. Fundusz Towarzystwa stanowią przede wszystkim
składki członkowskie, dotacje oraz zyski ze sprzedaży wydawnictw. W PTT nie ma etatów ani pensji. W szeregach
organizacji,  oprócz  turystów i  alpinistów,  są  ludzie  zawodowo  związani  z  górami  (przewodnicy,  pracownicy
schronisk, leśnicy, naukowcy prowadzący badania na terenie gór). Towarzystwo stara się propagować turystykę
indywidualną, zarówno letnią, jak i zimową, uprawianą w małych grupach, narciarstwo (również wysokogórskie)
oraz alpinizm. Dużą wagę przywiązuje do szeroko pojętej ochrony przyrody górskiej, edukacji młodych turystów,
uważając,  iż  właśnie  oni  najlepiej  uchronią  góry  przed  zniszczeniem.  Zdecydowanie  występuje  przeciwko
bezmyślnej  rozbudowie  infrastruktury  nastawionej  na  umasowienie  turystyki  i  maksymalne  zyski,  podejmując
odpowiednie działania. PTT jest członkiem koalicji „Ratujmy Karpaty” i stale współpracuje z innymi organiza-
cjami ekologicznym oraz Radą Naukową Tatrzańskiego Parku Narodowego. Oddziały organizują przez cały rok
wycieczki  i  wyprawy w góry całego świata.  W siedzibach oddziałów (domy kultury, szkoły) prowadzona jest
działalność oświatowa. Odbywają się  szkolenia, prelekcje, pokazy slajdów i filmów, są organizowane konkursy
wiedzy o górach. Co roku organizowane są Ogólnopolskie Spotkania PTT oraz Dni Gór.  Towarzystwo wydaje
rocznik  „Pamiętnik  PTT”  (ukazało  się  już  16  tomów),  wydawany  jest  ogólnopolski  biuletyn  „Co  słychać?”.
Wiodące oddziały posiadają własne wydawnictwa. Został wydany pierwszy przewodnik po Tatrach adresowany do
dzieci.  W imieniu wszystkich naszych członków, w imieniu naszych ukochanych gór, prosimy o przekazanie 1%
swych podatków na rzecz PTT jako organizacji pożytku publicznego.

Jak to zrobić?
W tym roku przekazanie 1% dla organizacji pożytku publicznego równie łatwe, jak w zeszłym roku. Aby tego
dokonać należy wypełnić odpowiedni fragment właściwego formularza PIT w sposób podany poniżej.

Wydaje:

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Krakowie
redakcja: Barbara Morawska‐Nowak, Szymon Baron
adres redakcji: ul. Konarskiego 21/5, 30‐049 KRAKÓW
e‐mail: morawska@ptt.org.pl, tel.: 0‐12 634‐05‐89

wersja elektroniczna „Co Słychać?” jest dostępna na stronie http://www.ptt.org.pl/




