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Kurs na uprawnienia żeglarza jachtowego obejmuje
zajęcia teoretyczne oraz zajęcia praktyczne, które odbywają się na terenie Ośrodka Turystycznego Klubu Żeglarskiego Tramp Górnośląskiego Oddziału PTTK w Katowicach. Ośrodek położony jest na jeziorem Pogoria I w
Dąbrowie Górniczej. Zajęcia praktyczne odbywają się na
łodziach typu Omega oraz łodzi kabinowej Venus. Zajęcia prowadzi doświadczona kadra żeglarzy. Zachęcamy
osoby lubiące czynny wypoczynek nad wodą do udziału w kursie i spędzenie wspaniale 7 weekendów. Mimo,
że kurs rozpoczyna się 12 kwietnia, to do grupy
można dołączyc do końca kwietnia 2014 r.
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Idą święta...

Zwyczaje i tradycje Wielkanocne
Zbliża się Wielkanoc. Najważniejsze i najstarsze święto
chrześcijaństwa. Obchodzi się je na pamiątkę zmartwychwstania
Chrystusa. Początkowo obchodzono go w dniu żydowskiej Paschy
a od Soboru w pierwszą niedzielę po wiosennej pełni księżyca,
tj. między 21 marca a 25 kwietnia. Obchody rozpoczyna msza
rezurekcyjna o wczesnej porze połączona z procesją.

W

ielkanoc jest uwieńczeniem Wielkiego Tygodnia poprzedzającym święto. Jest to czas radości, który symbolizuje biały kolor szat liturgicznych. Wiążą się z tym
świętem liczne religijne i ludowe tradycje:
święcenie pokarmów, wykonywanie pisanek,
śmigus dyngus, strojenie palm, topienie lub
wodzenie Judasza, pogrzeb żuru oraz wieszanie śledzia.
Święcenie potraw odbywa się w Wielką Sobotę. Potrawy w koszyczku niesiemy
do kościoła i tam następuje modlitwa nad
nimi i pokropienie świeconą wodą. W koszyczku musi być baranek, mięso, wędliny,
chrzan (symbol goryczy Męki Pańskiej), masło (oznaka dobrobytu), jajka (symbol narodzenia). Święconkę konsumuje się na śniadanie w Niedzielę po mszy rezurekcyjnej, kiedy
też dzielimy się jajkiem. Na stole obowiązkowo musi być Baba Wielkanocna i dziad, czyli Mazurek.
Wielkanocne jajo, które jest symbolem
życia i odrodzenia. Tradycja pisanek i dzielenia się jajkiem to zwyczaj znany już Persom i
Rzymianom w średniowieczu. Jaja barwiono
na czerwono a legenda mówi, że jeśli zaprze-
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staniemy barwić jaja na czerwono to nastąpi
koniec świata. Mają one podobno magiczną
moc i odpędzają złe uroki. Dzisiaj jaja są malowane na różne kolory i pięknie zdobione.
Lany Poniedziałek (śmigus dyngus) to zabawa, święto lejka. Chłopcy oblewają panny.
Zmoczone panny symbolizują szybkie zamążpójście a jeśli któraś się obrazi to nieprędko
znajdzie męża. Można się wykupić piękną pisanką. Na południu Polski w Lany Poniedziałek kropi się święconą wodą pola objeżdżając
je w procesji konnej (Pietrowice Wielkie koło
Raciborza).
Topienie Judasza to zwyczaj, kiedy w środę Wielkiego Tygodnia robiono kukłę ze słomy i starych ubrań i wleczono na łańcuchach
po okolicy a na koniec wrzucano do stawu.
Dzisiaj wodzenie Judasza odbywa się w Skoczowie. W Wielki Piątek i Sobotę, kukła słomiana obwieszona kolorowymi wstążkami i
naszyjnikiem z 30 srebrnikami, niesiona jest
przez miasto, a młodzież robi hałas klekotkami. Klekotki symbolizują trzęsienie ziemi na
Golgocie, gdy Chrystus umierał. W sobotę na
koniec marszu następuje spalenie kukły, czyli
wygnanie zła, swar i waśni z miasta.
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Idą święta...
Pogrzeb żuru – ostatnie 2 dni postu to
przygotowanie potraw na święta. Sagany żuru
wylewano na ziemię.
Wieszanie śledzia to kolejny symbol wielkiego postu. Śledzia przybijano do drzewa i to
była kara dla niego za to, że przez 6 tygodni
wyganiał z jadłospisu mięso.
Święta Wielkanocne poprzedza Wielki
Tydzień, który zaczyna się Niedzielą Palmową. Dawniej nazywaną kwietną lub wierzbną.
Palmy - rózgi wierzbowe ozdobione gałązkami bukszpanu, malin, porzeczek, mchem,
kolorowymi kwiatkami i piórkami. Po poświęceniu palemki biło się nią lekko domowników by zapewnić im szczęście na cały rok.
Połknięcie jednej poświeconej bazi wróżyło
zdrowie i szczęście. Zatknięte palemki za obraz lub włożone do wazonów chroniły mieszkanie przed nieszczęściami i złośliwością sąsiadów
W Wielkim Tygodniu w różnych regionach kraju obchodzi się różne zwyczaje, ale
ważną częścią obchodów są misteria pasyjne czyli odtwarzanie teatralne męki i śmierci Chrystusa.

W sobotę – święcenie pokarmów, ale kiedyś w sobotę ubierano również drzewko lub
gałązki pisankami. Tradycja wykonywania
palm zachowała się szczególnie na wsiach
Kurpiowskich i w Małopolsce.

W

sposób szczególny i niepowtarzalny
celebrowany w Lipnicy Murowanej
niedaleko Bochni, w Rabce i Tokarni. W Lipnicy odbywa się konkurs na najpiękniejszą i
najdłuższą palmę. Towarzyszy temu festyn z
okolicznymi wyrobami i występy artystyczne
miejscowych zespołów, wystawy artystów ludowych, kiermasze, degustacja potraw regionalnej kuchni i niepowtarzalna atmosfera..
Słynne lipnickie palmy nie tylko pięknie
się prezentują, ale miejscowa ludność wierzy, że chronią ich od chorób i zarazy. Pierwszy konkurs zorganizował lipnicki poeta Józef
Piotrowski w 1958 roku. W ten sposób chciał
zachęcić ludność okolicy do utrzymywania
tradycji swoich przodków. Tak o nich pisał:
„Tradycja Lipnicy to wysokie palmy
Nie złamie ich nawet wiosenny wiatr halny
Misternie składane z zielonej wikliny
Wiązane witkami od samej doliny”

Lipnica Murowana.
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Idą święta...

P

rzez te wszystkie lata palmiarze starają się pobić rekordy
długości palm. Najwyższe sięgają
powyżej 30 m.Wykonanie wysokiej
palmy i postawienie jej do pionu to
wielka sztuka. Do ustrojenia drzewka potrzeba aż 600-650 kwiatów z
bibuły, 300 kg wici wiklinowych i
dużo zielonych gałązek bukszpanu. W budowie uczestniczą całe rodziny i pomagają sąsiedzi. W rynku
wokół figury św. Szymona powiewa wysoki las kolorowych palm. A
Lipnica Murowana – coroczny konkurs palm.
Ziemia Lipnicka jest też bogata w
zabytki, to ziemia świętych, starych pamiątek fała, gdzie następuje ich poświęcenie i cała
i bogatych tradycji.
procesja wraca do kościoła na mszę. Po południu odbywa się misterium wjazdu Pana
roczystość w Tokarni jest wręcz przeci- Jezusa na osiołku do Jerozolimy. Cała prowieństwem spektaklu w Lipnicy Muro- cesja zaczyna się poniżej kaplicy św. Rafawanej. Tutejsze palmy nie są tak wysokie i są ła. To wielkie misterium odtwarzają alumni
mniej strojne. W Tokarni zachował się zwy- bernardyńskiego seminarium, przewodniczaj ciągnięcia w procesji dookoła kościoła cy kalwaryjscy oraz pielgrzymi. Pan Jezus
drewnianej figury Chrystusa na drewnianym wjeżdża na żywym osiołku w otoczeniu
osiołku. Zwyczaj ten był popularny w XVI/ Apostołów na szczyt wzniesienia pod klaszXVII w. a procesja szła między dwoma ko- tor na specjalnie ustawioną scenę, gdzie odściołami. W Tokarni obyczaj ten wskrzesił grywa sie wypędzenie kupców. Tym barwksiądz Jan Mach w 1968 r. Figurę wyrzeźbił nym widowiskom towarzyszy odpust. Ta
miejscowy artysta – Józef Wrona
uroczystość sprawia ogromną radość szczeW Tokarni nie ma tylu turystów, co w gólnie dzieciom i pozwala umocnić wierLipnicy. Nie ma tu nic z kiczu. Uroczystość nym swoją wiarę.
jest dzięki temu niezwykle naturalna i prawAby zrozumieć Niedzielę Palmową i
dziwa.
Święta Wielkanocne trzeba je przeżyć i to
niekoniecznie w jednej miejscowości. Tylko
eszcze inaczej uroczystość ta wygląda wtedy mamy szansę zrozumieć fenomen tego
w Kalwarii Zebrzydowskiej. Do połu- Święta, jak i doświadczymy Polski niepowtadnia, przed sumą, z bazyliki idzie procesja rzalnej, niezwykłej i wielobarwnej.
z zielonymi palmami pod kaplicę św. RaTekst i zdjęcia Mirka Pelc

U

J

Naszym Szlakiem ● Kwiecień-Czerwiec 2014

5

Zapraszamy na spacer...

...po Szopienicach

Przeglądając stare zdjęcia i fotografie mój wzrok zatrzymał się
na kartce z Szopienic z 1922r. Jakie to było ładne miasto pomyślałam, a przecież faktycznie Szopienice miastem stały się dopiero
1951 roku na nie całe 10 lat, bo już w 1960 zostały wcielone w granice administracyjne Katowic jako 15 dzielnica.

O

tym, aby Szopienice stały się miastem
myślano już wcześniej i dlatego w
dwudziestoleciu międzywojennym w latach
1926-28 z inicjatywy pierwszego naczelnika
Szopienic Franciszka Bienioska przy dzisiejszej ul. Wiosny Ludów wzniesiono ratusz dla
gminy Szopienice w stylu późnego modernizmu, który zaprojektował znany architekt
tego okresu Tadeusz Michejda.

Nadal prezentuje się okazale ze swoim
rzędem pilastrów i kartuszem wieńczącym
na ścianie szczytowej, choć obecnie mieści
się w nim ośrodek zdrowia, biuro meldunkowe, związek kombatantów oraz delegatu-
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ra miasta Katowic, a wnętrze prosi się o remont.

Idąc śladem dawnych budowli postanowiłam przekonać się co z nich pozostało.
Bo przecież od połowy XIX wieku w rozwój
przemysłu hutniczo-górniczego zainwestował
koncern „Spadkobiercy Gieschego”, więc zaczęły powstawać jak grzyby po deszczu huty
i kopalnie.
Już w 1834 uruchomiono tu hutę cynku „Wilhelmina”, która od początku XX wieku stała się największym ośrodkiem produkcji
kadmu na świecie. Później przejęto hutę cynku Paweł, uruchomiono hutę srebra i ołowiu
Naszym Szlakiem ● Kwiecień-Czerwiec 2014

Zapraszamy na spacer...
Walter Croneck, odkupiono hutę Norma, wybudowano hutę cynku Bernhardi, hutę Uthemann, prażalnie blędy cynkowej Saeger.
Po II wojnie od lat 70-tych, kiedy rozpoczęła prace walcownia bruzdowa i walcownia
taśm Huta Metali Nieżelaznych „Szopienice”
stała się największym w Polsce producentem
wyrobów walcowanych z miedzi i mosiądzu;
taśm, blach, rurek cienkościennych
A co przetrwało do dnia dzisiejszego?
Otóż po hucie Wilhelmina pozostała w
szczątkowej formie kolonia robotnicza Wilhelmina przy ul. Krakowskiej i wybudowana nieco później kolonia przy ul. Lwowskiej
oraz bryła spieku wielkopiecowego pozostawiana tu przez hutników w 150-letnią rocznicę powstania huty.
Po hucie Uthemann pozostał wypalony
budynek dyrekcji i cechowni zaprojektowany
przez Georga i Edwarda Zillmanów oraz stara, sfatygowana wieża ciśnień, niemy świadek
dawnego produkcyjnego zgiełku i dzisiejszej
ciszy, stojąca na zniszczonej składowiskiem
odpadów pocynkowych ziemi.

Naszym Szlakiem ● Kwiecień-Czerwiec 2014

W dawnym Laboratorium Chemicznym
huty Bernhardi w 1984 powstała Izba Tradycji, a w usytuowanym wzdłuż linii kolejowej
Szopienice – Siemianowice zniszczonym budynku starej walcowni z nieczynną linią walcarek ma powstać muzeum cynku.
Po hutach i kopalniach w okrojonej formie pozostały dawne kolonie robotnicze ze
starymi domami hutniczymi, jak Morawa, czy
Borki. Znaczną cześć starych budynków wyburzono, a na ich miejscu powstały nowe bloki. Inny los spotkał kolonię Bagno, kiedyś zamieszkałą przez górników kopalń „Elfriede”
i „Vitus” i hutników z huty cynku „Bernhardi”, która z uwagi na zbudowany węzeł drogowy przestała istnieć, a jej nazwa przetrwała
w ul. Bagiennej
Po dawnych przemysłowych obiektach
często pozostały pojedyncze budowle, tak jak
to jest z zaprojektowaną przez Zillmanów secesyjna wieżą ciśnień zlokalizowaną przy ul.
Janusza Korczaka w sąsiedztwie kolonii Borki, która samotnie ponad polami spogląda w
przestrzeń i tylko przejeżdżający tędy podnoszą wzrok do góry, by upewnić się, czy jesz-
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Zapraszamy na spacer...
cze się trzyma i mało kto już pamięta, że wybudowana została nie po to, aby produkować
śrut strzelniczy, lecz aby zaopatrywać w wodę
nie istniejącą już tam hutę.
Ciekawe historie pamiętają także stare
szkolne mury, czy to zabytkowy gmach VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza
wzniesiony w 1904 r. w stylu neogotyckim jako
szkoła żeńska, czy też wybudowana w 1899 r.
Szkoła Podstawowa nr 42 przy ul. Wiosny Ludów do której uczęszczał Kazimierz Kutz, czy
Szkoła Podstawowa nr 44, przy której znajduje się przydrożny krzyż wotywny z 1892 roku,
umieszczony w miejscu zbiorowej mogiły ofiar
zarazy, która nawiedziła mieszkańców Szopienic w 1832 r., czy też Szkoła podstawowa nr 45
im. K. Makuszyńskiego przy ul. Korczaka, w
których to szkołach z uwagi na zawiłe losy historii raz realizowano programy nauczania niemiecki, innym razem polski i tylko mury ciągle
pozostawały takie same.
Przy ul. Lwowskiej, dawnej ul. Dworcowej w biurowcu huty HMN Szopienice, swoja siedzibę ma Przedsiębiorstwo Tauron, zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej,
świadczeniem usług dystrybucji oraz sprzedażą energii eklektycznej dla przedsiębiorstw
i osób fizycznych.
W dawnych Zakładach Georga Leschika z
1930 r. produkujących margarynę oraz mydło
dla przemysłu górniczego i włókienniczego,
znanych jako Szopienickie Zakłady Przemysłu
Tłuszczowego od początku lat dziewięćdziesiątych działa angielsko-holenderski koncern
Unilever produkujący margarynę Kasia, Palma, Mleczna czy Florę oraz zajmujący się dystrybucją herbaty Lipton, Brooke Bond i Sagą.
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W dawnym budynku hotelu Klippera z
końca XIX wieku obecnie mieści się zakład
pogrzebowy.
Nieopodal neogotyckich kościołów z
czerwonej cegły św. Jadwigi i Zbawiciela znajduje się Browar braci Mokrskich z
1880r, który zniszczony i wypalony odkupił Johan Bross. Po przeprowadzeniu jego
rewitalizacji i przystosowaniu pomieszczeń
do wymogów współczesnych biur, w budynkach wybudowanych w stylu historyzmu ceglanego swoją znalazło siedzibę ponad 70
różnych biur.
Gdyby tak więcej obiektów udało się uratować i ocalić od zapomnienia, mogłyby one
jeszcze długo służyć obecnym i przyszłym
pokoleniom.
Tekst i zdjęcia Zofia Rogowska

Serdecznie zapraszamy 23.04.14 r.
na prelekcję
pt. „Zapomniane Szopienice”
do Old Timers Garage, szczegóły
na stronie: www.pttk. katowice.pl
Naszym Szlakiem ● Kwiecień-Czerwiec 2014

Wędrówki za miedzą

Śladami Słowian

w Beskidzie Śląsko-Morawskim
Na wysokości 1018 m n.p.m. pomiędzy górami
Radost i Tanecnice, leży miejsce, które zadziwia swoim pięknem
przyrody oraz ciekawostkami architektury i sztuki
– Przełęcz Pustevny. Miejsce swoją nazwę wzięło od pustelników
przebywających tutaj w jaskiniach w XVIII-XIX wieku.

M

ożemy tam dojechać własnym samochodem, albo czeską komunikacją autobusową – cyklobusem, przedmiotem zazdrości Polaków nielubiących rozstawać się
ze swoim rowerem. Wędrówkę rozpoczynamy przy drewnianej zabudowie secesji ludowej słowackiego architekta Duszana Samo
Jurkovica i budowniczego Michała Urbanka
z Vsetina w latach 1897-99.
Budowle powstały zgodnie z zasadami składania i łączenia ze sobą różnych elementów i motywów budownictwa ludowego.
Motywy przejęto z różnych regionów Wołoszczyzny Morawskiej i Słowacji. Jurkovic
swoją architekturą w Pustevnach nawiązał
do bogactwa staro-nowych form zdolnych
do życia. W przeszłości budowlom Jurkovića
dwukrotnie groziło zniszczenie. Po raz pierwszy po II wojnie światowej, kiedy to stwierdzono, że konstrukcje nośne budynków wymagają napraw na dużą skalę, a ówczesny
właściciel – spółdzielnia Pohorska rozważała możliwość ich wyburzenia. Do wyburzenia Libusina i Mamenky nie doszło tylko
dzięki interwencji samego Duśana Jurkovića,
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który mając wówczas 79 lat, podjął się jeszcze wyprawy na Wołoszczyznę Morawską.
Pustevny doczekały się renowacji dopiero
w 1985 roku. W roku 1995 właścicielem terenu został skarb państwa, a prawo gospodarowania przyznano Muzeum Wołoskiemu w
przyrodzie, w Rożnove pod Radhośtem. Aby
uratować te obiekty uznano je za Narodowe
zabytki kultury. Ostateczną renowację zakończono w 2003 roku.
W nocy z 2 na 3 marca 2014 r. spłonął Libuśyn. Ta do niedawna przepiękna jadalnia
została tak nazwana na część czeskiej księżny Libuszy. Wnętrze zdobiły freski i sgrafitto przedstawiające motywy z wołoskich
i słowackich legend, wykonane wg projektu Mikolaśe Aleśe. Portrety wykonał malarz
akademicki Kareł Śtapfer. Optycznie główna
przestrzeń Libusina była podzielona na trzy
części. W wielobocznym zwieńczeniu dominowały napisy „Boże błogosław”, podobizna
Radegasta, św. Wacława, modlącego się starego Słowianina i bacy pasącego stado owiec.
Środkowa część wnętrza była ozdobiona figurami bohaterów ludowych – Ondraszka,

9

Wędrówki za miedzą
turystów w Pustevnach. Jej
nazwa oddaje wszystko to,
co jest dla ludu Wołoskiego
wyznacznikiem szacunku
i miłości. Mamenka - „Zrodzona z miłości do ojczyzny i z duszy ludowej, oby
była schronieniem i pociechą dla wszystkich ludzi dobrej woli.” Trzypiętrowy budynek wykonany w całości
z drewna, częściowo podChata Libuśyn przed pożarem. piwniczony, służy obecnie
jako obiekt o charakterze
Juraszka, Janosika i strzegącego granic Sta- hotelowym z 11 pokojami. Pokoje są w cztewinogi. Ściany zdobiły stylizowane motywy rech kolorach, w oryginalnej tonacji – zieleń,
roślinne. Bogatą kompozycję stropów i rzędów czerwień, ochra i błękit. podłoga jest wykonadrewnianych słupów zamykały rzędy jednako- na ze świerku na pióropust z ręcznie tkanymi
wych waz z niebieskimi kwiatami. Freski te zo- dywanami wyprodukowanymi w Morawskiej
stały wykonane wg projektów Mikolaśa Alśa. manufakturze gobelinowej w miejscowosci
Trzecia część przestrzeni została ozdobiona, Valaśske Mezirići.
Na przeciwko schronisk znajduje sie
w górnej części ścian, szeregiem pięciu wnęk,
po przeciwległych stronach – północnej i po- drewniana dzwonnica również projektu Jurłudniowej, w których przedstawiono typowe kovica. Niegdyś, posiadała równie kolorowe
czynności mieszkańców tego regionu. Na ścia- ornamenty jak Libusin czy Mamenka, niestenach, pomiędzy oknami, wypisano liczne przy- ty nie zachowały się do naszych czasów, dlasłowia. Ścianę czołową zdobił zegar wykonany tego często jest niezauważana przez odwiezgodnie z projektem Duśana Jurkovića; po jego dzających Pustevny.
Kierujemy się teraz na Radegasta, wspiprawej stronie było przysłowie nawiązujące do
biegu czasu. Całe wnętrze zdobiły trzy żyran- nając się na skały Podstupne, gdzie postawiodole, wykonane wg projektów Jurkovića. Uro- no w 1893 roku efektowną drewnianą altankę
czyste otwarcie Libusina miało miejsce 6 sierp- zwaną „Cyrilka”. Stamtąd możemy podziwiać
nia 1889 r. podczas mszy świętej odprawianej całą przełęcz. Po 1,5 km docieramy do graniw kaplicy na Radhośti. W chwili obecnej trwa towej repliki bardzo gościnnego słowiańskiego boga Radegasta.
zbiórka na odbudowę tego cennego zabytku.
Twórcą pomnika był plastyk pochodzący
Obok znajduje się Mamenka, która została wybudowana jako ludowe schronisko dla z Frenstatu Albin Polaśek. Wykonał do w 1930
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Wędrówki za miedzą
roku w Stanach Zjednoczonych (niektóre czeskie źródła podają, że w 1929). Wyobrażony
jest z głowa byka, rogiem obfitości i wałaskimi kierpcami. Został przewieziony zaprzęgiem
pięciu koni przy okazji Słowiańskiego jarmarku
na Radhośt’. Posąg wykonany jest z piaskowca,
a ponieważ źle znosił nieprzychylność pogody
i częste wizyty ptaków, znajduje się w hali wejściowej frensztackiego urzędu miejskiego.
Idziemy dalej na Radhośt’. Trasa prowadzi przez rezerwat przyrodniczy o nazwie Pohadka-Bajka. Po 2,5 km spacerze docieramy
na szczyt, mijając schronisko z lat 30-tych
XX wieku na Skalikowej Łące. Miejsce to
jest dla Czechów tym samym czym dla Polaków jest Ślęża, a mianowicie górą-symbolem.
To właśnie tu, w czasach przed chrześcijańskich miał swą siedzibę starosłowiański bóg
urodzaju i gościnności – Radegast, którego
koniec panowania na tych ziemiach nastąpił
wraz z przyjazdem na Morawy świętych mnichów Cyryla i Metodego. Oni to właśnie, od
tego miejsca rozpoczęli swoją misje ewangelizacji zakończonej chrztem w
863. To właśnie tu apostołowie mieli postawić pierwszy
krzyż. Góra ta również stała
się w XIX wieku symbolem
odrodzenia narodu Czeskiego. W roku 1898 została tu
wybudowana kaplica w stylu romańsko-bizantyjskim
wg projektu Feliksa Skibińskiego. Ma osiem bocznych
okien ze scenami z życia
Cyryla i Metodego oraz innych świętych. Nie jest jedNaszym Szlakiem ● Kwiecień-Czerwiec 2014

nak z drewna jakby się mogło wydawać na
pierwszy rzut oka, ale murowana i oszalowana. Wyjątkowy wygląd budowli dopełnia kopuła i drewniana dzwonnica dobudowana w
1924 roku. Została poświęcona 11 września
1898 roku przez ołomunieckiego arcybiskupa
Theodora Kohna.
Za kaplicą znajduje się replika rzeźby Cyryla i Metodego z 1930 roku Albína Poláška.
W otwartej książce, którą trzyma w ręce św.
Cyryl, jest głagolicą napisany początek ewangelii wg św. Jana „Na początku było Słowo“.
Św. Metody pokazuje na pismo i wznosi między aureole trójramienny krzyż bizantyjski.
Rzeźba grupowa o wysokości 2,6 m i ważąca 800 kg jest odlana z brązu. Osadzono ją
na granitowym postumencie o wysokości 1,6
m za kaplicą w miejscu, gdzie stał kamienny
krzyż. Zwrócona na wschód spogląda na Radegasta na przeciwnym wzniesieniu oraz wita
przybyłych. Oryginał znajduje się w hali wejściowej frensztackiego urzędu miejskiego.
Tekst Anna Kozub

Wnętrze chaty Libuśyn przed pożarem.
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Z kart historii

Pamięci Edwarda Biesoka, pseudonim „Edek”
jednego z Żołnierzy Wyklętych
Okazją do napisania tego tekstu jest ustanowiony przez Sejm
w dniu 3 lutego 2011 roku Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy
Wyklętych. Ten Dzień wyznaczony został na 1 marca.
Wyjaśnieniem ustanowienia tego święta była myśl byłego Prezydenta RP Lecha
Kaczyńskiego: „Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej
postawy patriotycznej i przywiązania do
tradycji niepodległościowych, za krew
przelaną w obronie Ojczyzny”.

D

ata 1 marca nie jest przypadkowa. Tego
dnia w 1951 r. w mokotowskim więzieniu strzałem w tył głowy zamordowani zostali przywódcy IV Zarządu Zrzeszenia Wolność
i Niezawisłość – Łukasz Ciepliński i jego towarzysze walki. Tworzyli oni ostatnie kierownictwo, ostatniej ogólnopolskiej konspiracji kontynuującej od 1945 roku dzieło Armii
Krajowej – walkę o wolną Polskę.
Ta konspiracja niepodległościowa była –
aż do powstania Solidarności – najliczniejszą formą zorganizowanego oporu polskiego społeczeństwa wobec narzuconej władzy.
W 1945 roku, roku największej aktywności
zbrojnego podziemia, działało w nim bezpośrednio 150-200 tysięcy osób, zgrupowanych
w oddziałach o bardzo różnej orientacji. Dwadzieścia tysięcy z nich walczyło w oddziałach
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partyzanckich. Kolejnych kilkaset tysięcy
stanowili ludzie zapewniający partyzantom
aprowizację, wywiad, schronienie i łączność.
Doliczyć trzeba jeszcze około dwudziestu tysięcy uczniów z organizacji młodzieżowych,
sprzeciwiających się komunistom. Łącznie
daje to grupę około pół miliona ludzi tworzących społeczność Żołnierzy Wyklętych. Przypomnieć należy, iż ostatni „leśny” żołnierz
ZWZ-AK, a później WiN – Józef Franczak
„Laluś” zginął w walce dopiero w październiku 1963 roku.
Naszym Szlakiem ● Kwiecień-Czerwiec 2014
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Wśród tych około dwudziestu tysięcy partyzantów byli również żołnierze zgrupowani
w Oddziale por. Henryka Flame („Grot”, a w
okresie powojennym „Bartek”). Wywodzący się z Czechowic „Bartek” za główny teren
swego działania wybrał Beskid Śląski, częściowo Beskid Żywiecki, a na miejsce „sztabu głównego” masyw Baraniej Góry. Początkowo oddział podlegał pod Komendę Główną
AK, a w późniejszym okresie stał się oddziałem Narodowych Sił Zbrojnych. W okresie
największego rozwoju zgrupowanie liczyło
około 360 żołnierzy – nie licząc osób wspomagających. Wydarzeniem, które wstrząsnęło
organami władzy ludowej była kilkugodzinna
defilada zgrupowania „Bartka” w dniu 3 maja
1946 r. na ulicach Wisły. Był to także moment przełomowy w zwalczaniu zgrupowania. Władze nie mogąc strawić upokorzenia
wiślańskiego postanowiły szybko rozprawić
się z „Bartkiem”. Zintensyfikowano obławy
na poszczególne oddziały .
Jedną z takich obław była przeprowadzona
już 13 maja 1946 r. akcja na zboczach Błatniej
przez około 24 osobowy oddział interwencyjny KW MO w Katowicach dowodzony przez
późniejszego wiceministra spraw wewnętrznych PRL Tadeusza Pietrzaka. Celem obławy
był 9 (10) osobowy oddział Edwarda Biesoka
„Edka”. W wyniku walk zginął jeden partyzant i (co najmniej) ośmiu milicjantów (źródła
podają różne liczby). Jedynym partyzantem,
który tam poległ był „Edek” – dowódca oddziału. Był jednym z tysięcy żołnierzy, często nieznanych w ogóle lub znanych tylko
w znikomych kręgach, który zginął w walce o wolną Polskę. Dlatego właśnie Jego,
Naszym Szlakiem ● Kwiecień-Czerwiec 2014

związanego z Beskidem Śląskim, obrałem
za bohatera niniejszego wspomnienia.
Edward Biesok urodził się 19.08.1927
roku w Mazańcowicach, jako syn Andrzeja i
Zofii z domu Szary. Miał trzech braci: Emila, Edmunda i najmłodszego Eugeniusza. Do
1939 roku uczęszczał do szkoły powszechnej
w Mazańcowicach – kończąc 5 klas. W czasie
okupacji został usunięty ze szkoły za manifestacyjnie niechętny stosunek do Niemców. Z
powodu odmowy podpisania Volkslisty przez
rodziców w wieku 13 lat został wywieziony
na roboty do III Rzeszy, gdzie w nadleśnictwie Cottbus pracował przy żywicowaniu
drzew. Źle traktowany uciekł i ukrywał się w
rodzinnym domu. Od lata 1945 roku miał kontakty z partyzantami z oddziału Henryka Flame „Bartka”, operującymi wówczas w okolicach Czechowic. We wrześniu 1945 r. podjął
naukę w gimnazjum w Bielsku, lecz krótko
potem został znów usunięty ze szkoły, prawdopodobnie w wyniku interwencji działaczy
PPR oraz funkcjonariuszy UBP w związku z
podejrzeniami o udział w NSZ. W efekcie jesienią 1945 roku na stałe dołączył do oddziału „Bartka”.
W styczniu i lutym 1946 r. na rozkaz por.
Henryka Flame zorganizował własną grupę,
która rozpoczęła działalność w marcu 1946 r.
Przeprowadziła w przeciągu dwóch miesięcy
kilkanaście akcji, głównie upominawczych w
stosunku do członków PPR i aprowizacyjnych
na rzecz całego Zgrupowania „Bartka”.
Oddział „Edka” liczył 8-10 osób. Składał
się z partyzantów pochodzących głównie z
Mazańcowic, Międzyrzecza Dolnego, Zabrzegu. Wziął udział w zlocie oddziałów „Bartka”
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na Baraniej Górze przed 3 maja 1946 r. i wspomnianej defiladzie w Wiśle. Po powrocie w
zasadniczy teren swego działania (Błatnia) nastąpił wspomniany atak dwukrotnie liczniejszego oddziału MO w dniu 13 maja 1946 r.
Wprawdzie potyczka była zwycięska dla
partyzantów (niezależnie od poległych funkcjonariuszy jeszcze kilku było rannych) ale
śmierć dowódcy stłumiła satysfakcję z wygranej. Po walce, spodziewając się pościgu, koledzy z oddziału pochowali poległego
Edwarda Biesoka na miejscu walki i opuścili górę. Na drugi dzień przekazano rodzinie
„Edka” w Mazańcowicach jego ryngraf, noszony przez wszystkich żołnierzy „Bartka”.
Miejsce, gdzie żołnierze pochowali swojego
dowódcę, zostało oznaczone znakiem NSZ na
drzewie oraz kamieniem z wyrytym krzyżem
oraz inicjałami. Z biegiem lat miejsce zmieniało swój wygląd a pamięć ludzka stawała
się coraz bardziej zawodna.
Kilka lat po wojnie na grzbiecie Błatniej
stanął pomnik upamiętniający potyczkę, ale
na tablicy był napis o bohaterskich funkcjonariuszach MO, którzy zginęli w walce z bandytami. Przez lata w tym miejscu w dniu 13
maja odbywał się uroczysty apel poległych
funkcjonariuszy. Dopiero po latach pierwotna tablica uległa zniszczeniu, a w dniu 2 maja
2013 r. odsłonięto nową poświęconą żołnierzom Narodowych Sił Zbrojnych, którzy 13
maja 1946 roku stoczyli walkę z funkcjonariuszami MO. Na krzyżu obok pomnika
umieszczono dodatkowo tabliczkę: „Naszemu dowódcy plut. Edwardowi Biesokowi ps.
„Edek” lat 19, poległemu na Błatniej 13 maja
1946 roku, „Bartek”, „Jasiek” † 1946, „Go-
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łąb” † 1946, „Maciek” † 1946, „Muszka”,
„Poldek” † 1946, „Wesoły” † 1946 - Żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych. Wspomnij
Jego Imię przed Bogiem”
Rodzina i przyjaciele przez lata próbowali
odszukać leśną mogiłę „Edka”. Niestety amatorskie poszukiwania były nieskuteczne. Do
poszukiwań ponownie przystąpiono dwa lata
temu. Tego dzieła podjęli się działacze związani z Muzeum 4. Pułku Strzelców Podhalańskich z Cieszyna oraz ze Związkiem Żołnierzy
NSZ. Wytypowano kilka miejsc, w których
mogła być mogiła „Edka”. Podczas badania
jednego z miejsc udało się odnaleźć kamień
jak również napis „NSZ” na korze drzewa. To
była mogiła partyzanta - 19 letniego Edwarda
Biesoka. Przeprowadzono 18 listopada 2013 r.
ekshumację szczątków, złożono je w trumnie i przewieziono do rodzinnych Mazańcowic. Ponowny uroczysty pochówek na
parafialnym cmentarzu odbył się w dniu 7
grudnia 2013 r. Po 67 latach najmłodszy
brat Eugeniusz, rodzina i przyjaciele mogą
pomodlić się nad grobem Edwarda Biesoka „Edka”. Dołączył do nielicznej grupy tych Żołnierzy Wyklętych, poległych w
walce lub zamordowanych przez władze,
którzy mają SWÓJ WŁASNY IMIENNY
GRÓB. Zdecydowana większość tych Żołnierzy, w tym około 200 żołnierzy „Bartka” nadal oczekuje na odkrycie miejsca
ich tajnego pochówku. I z każdym rokiem
spadają szanse na takie odkrycie. Edward
Biesok „Edek” doczekał tego momentu –
67 lat po swej śmierci.
Materiał na podstawie tekstów zamieszczonych na stronach
Internetu opracował Leon Kopernik
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Krzyżacy
Zakon Szpitala Najświętszej
Maryi Panny Domu Niemieckiego
w Jerozolimie, trzeci po Joannitach i Templeriuszach zakon
rycerski potocznie zwany
Zakonem Krzyżackim.

P

oczątki jego istnienia datuje się XIXIII w. kiedy to w Jerozolimie powstało schronisko dla pielgrzymów i kupców
niemieckich, obsługiwanych przez braci szpitalików. Pod koniec XII w. obiekt przestał istnieć po utracie Jerozolimy przez Krzyżaków.
Dopiero kilka lat później, a dokładnie w 1190
r. po oblężeniu Akkony, rycerze krzyżowi zakładają szpital dla Niemców, gdzie w 1198 r.
zawiązuje się zakon krzyżaków pod nazwą
Zakon Szpitala Najświętszej Maryi panny
Domu Niemieckiego w Jerozolimie. W tym
samym roku papież zatwierdza zakon, posiadający dobra w Sycylii a później liczne posiadłości w Niemczech. Pierwszym wielkim mistrzem zakonu zostaje Henryk I Walpot von

Zapraszamy na Mazury
Bassenheim, sprawujący swą władzę przez
10 lat. To On był inicjatorem przekształcenia
bractwa w zakon rycerski wzorowany na zakonie templariuszy.
Oficjalnym znakiem i strojem zakonu
krzyżaków był biały płaszcz z czarnym krzyżem znajdującym się po lewej stronie skąd
wzięła się potoczna nazwa krzyżaków. Jednak
nie wszyscy mieli godność wkładania białych
płaszczy, których noszenie ograniczało się do
rycerzy-braci i kapelanów. Natomiast rycerze niżsi rangą (bracia służebni) nosili płaszcze szare. Oprócz rycerzy i kapłanów, w skład
zakonu wchodzili tzw. dobrodzieje i półbracia, których obowiązkiem było powiększanie
dóbr zakonu jak i jego popularyzacja.

P

oczątkowa działalność Krzyżaków była
mizerna i małoznacząca, która ożywiła się dopiero w XIII w. za czasów czwartego w kolejności wielkiego mistrza Hermanna
von Salzy. Już w 3 roku jego władania, zakon
otrzymuje od króla Węgier Andrzeja II liczne posiadłości i przywileje. Z czasem Krzyżacy powiększają swoje włości budując na nich
murowane zamki i kolonizując tereny niemieckimi osadnikami. Jednocześnie u papie-

Zamek krzyżacki w Malborku. Autor zdjęcia: Thomas Stegh, Wikipedia
Naszym Szlakiem ● Kwiecień-Czerwiec 2014
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praw krzyżackich. W ten oto sposób powstał
Toruń, Chełmno, Kwidzyn i Elbląg. Konrad
Mazowiecki nie był jednak świadomy planów
krzyżackich, był bowiem przeświadczony, iż
ziemie zajęte przez zakon będą podlegać jego
władzy a nawracanie pogan okazało się być
dla nich sprawą podrzędną.

P
Gotycki kościół pw. Św. Jana
w Malborku (obecnie pw. Matki Bożej
Nieustającej Pomocy) z II połowy XIV w.
Autor zdjęcia: Jan Jerszyński, Wikipedia

ża starali się o przywilej nadania tym ziemiom
tzw. „ojcowizny św. Piotra”, która zwalniałaby od zwierzchnictwa królewskiego. Powyższe praktyki rozgniewały króla Andrzeja wypędzając zakon z Węgier. Można przyjąć, iż
były to katastrofalne czasy dla Zakonu Krzyżackiego, który utracił dopiero co zdobyte ziemie, ale niedługo potem von Salza otrzymuje od Konrada I Mazowieckiego propozycję
przejęcia Ziemi Chełmińskiej pod warunkiem
walki z pogańskimi plemionami Prus, które
nękały tereny mazowieckie ciągłymi napadami i walkami. Darowizna okazała się bardzo
korzystną dla Krzyżaków, której zatwierdzenie nastąpiło w 1226 r. z rąk cesarza Fryderyka II. Pierwsi rycerze przybyli na ziemię chełmińską w 1228 r., a na zdobytych ziemiach
zaczęto zakładać zamki i warownie krzyżackie, które pełniły rolę ochrony przyległych terenów stanowiąc jednocześnie bazę dla wy-
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ierwsze walki zbrojne przeciw Prusom
zaczęto stawiać dopiero w 1231 r. Nawracanie pogan a tym samym chrystianizacja Prus
przebiegały bardzo gwałtowanie przy pomocy
tortur przepełnionych brutalizmem. Z czasem
zaczęto także podbijać polskie ziemie chrześcijańskie. Po ok. 3 wiekach przemocy i zdrady kościoła zakon przeszedł na luteranizm publicznie zrzucając płaszcz krzyżacki, uznając
ten czyn aktem sponiewierania chrześcijaństwa. W XIV w. stolicę Zakonu Krzyżackiego przeniesiono z Wenecji do Malborka, który powstał pod koniec XIII w. i stał się bardzo
ważnym punktem militarnym i komunikacyjnym. Wtedy też na Żuławach zaczęto zakładać
wsie przez kolonistów niemieckich. Krzyżacy
władali zamkiem przez 173 lata, kiedy w 1457
r. mistrz Ludwik von Erlichshausen na zawsze
opuścił zamek a dwa dni później Kazimierz
Jagiellończyk przejmuje władzę nad zamkiem
na 315 lat. Przez kolejne wieki Zakon Krzyżacki rozwijał się pod kątem organizacyjnym
i funkcyjnym. Co jakiś czas przechodził reformy, które z czasem zmieniły jego charakter, jak np. w XVIII w. kiedy zlikwidowano instytucje rycerzy-braci pozostawiając jedynie
instytucje braci-duchownych, oddających się
pracy charytatywnej. W okresie międzywojennym przywrócono pierwotną nazwę ZakoNaszym Szlakiem ● Kwiecień-Czerwiec 2014

Zapraszamy na Mazury
nu Niemieckiego, którego pełna nazwa brzmi:
Bracia i Siostry Zakonu Niemieckiego Najświętszej Marii Panny w Jerozolimie, zachowując tytuł mistrza dla przełożonego Zakonu.
Podczas II wojny światowej władze hitlerowskie zakazały działalności Zakonu a jego siedziba w Wiedniu została zajęta przez SS. Po
wojnie próbowano wskrzesić niektóre zakony
w Słowenii, Czechosłowacji i Jugosławii.

Z

akon Braci i Sióstr Zakonu Niemieckiego NMP w Jerozolimie istnieje do dzisiaj
i jest wyłącznie zgromadzeniem zakonnym,
do którego należą siostry, bracia-duchowni i
bracia-świeccy oraz tzw. familiares. Ich siedziba mieści się w Wiedniu obok katedry św.
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Szczepana. Wszystkie zgromadzenia podlegają wielkiemu mistrzowi, którym dzisiaj jest
ks. dr Bruno Platter. Czym się dzisiaj zajmuje
zakon? Prowadzi działalność duszpasterską,
pełni opiekę nad domami starców, domami
dziecka i prowadzi placówki służby zdrowia.
Na terenie Polski powstał Szlak Zamków
Krzyżackich, który prowadzi przez miejscowości, gdzie zachowały się warownie wzniesione przez Zakon Krzyżaków. Szlaki przebiegają na Pojezierzu Pomorskim, Mazurskim
i Pobrzeżu Południowobałtyckim. Część warowni uległa zniszczeniu lub została rozebrana, ale niektóre z nich tak jak ten najważniejszy zamek w Malborku istnieją do dzisiaj.
Tekst Dorota Gemander
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12.04.2014 r.**
13.04.2014 r.
13.04.2014 r.*
26-27.04.2014 r.
26.04.2014 r.
27.04.2014 r.**
01-04.05.2014 r.

01-04.05.2014 r.
01.05.2014 r.**
03.05.2014 r.
04.05.2014 r.*
10.05.2014 r.
11.05.2014 r.
16-18.05.2014 r.
17.05.2014 r.
18.05.2014 r.**
24-25.05.2014 r.
24.05.2014 r.
25.05.2014 r.**
31.05.2014 r.
01.06.2014 r.**
06-08.06.2014 r.
07.06.2014 r.**
08.06.2014 r.**
14-15.06.2014 r.
14.06.2014 r.
15.06.2014 r.
19-22.06.2014 r.
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Górnośląski Oddział
Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego
40-098 Katowice, ul. Rynek 13
tel. 32 253 03 62, faks 32 258 87 29
www.pttk.katowice.pl, e-mail:pttk@pttk.katowice.pl

Śląsk czarny czy kolorowy? Ziemia Rybnicka i Raciborska N - 54,00 zł U - 50,00 zł
Niedziela Palmowa: Lipnica Murowana
N - 60,00 zł U - 56,00 zł
Niedziela Palmowa: Tokarnia
N - 56,00 zł U - 52,00 zł
Piotrków Trybunalski - Spała - Bełchatów
(szczegóły na odrębnej ulotce)
Głównym Szlakiem Beskidzkim: Słowianka
N - 54,00 zł U - 50,00 zł
Jurajskie spacery: Dolina Dłubni
N - 54,00 zł U - 50,00 zł
Poznajemy Czeskie Zabytki Unesco: Najpięniejsze Zamki i Pałace Czeskie
(szczegóły na odrębnej ulotce)
Pogórze Rożnowskie
(szczegóły na odrębnej ulotce)
Jurajskie spacery: Smoleń - Ryczów - Podzamcze
N - 50,00 zł U - 46,00 zł
Beskidzkie krajobrazy: Beskid Makowski - Babica
N - 56,00 zł U - 52,00 zł
Moszna- Głogówek
N - 60,00 zł U - 56,00 zł
Beskidzkie Krajobrazy: Beskid Śl.-Morawski: Diabelski Młyn N - 67,00 zł U - 63,00 zł
Wokół Jeziora Turawskiego
N - 58,00 zł U - 54,00 zł
Europejskie Miasta w 1 dzień: Bratysława
(szczegóły na odrębnej ulotce)
Szlakami beskidzkich wysp: Beskid Wyspowy - Szczebel N - 64,00 zł U - 60,00 zł
Pałace: Kochcice - Kochanowice
N - 52,00 zł U - 48,00 zł
Zamki Dolnego Śląska cz. III
(szczegóły na odrębnej ulotce)
Tatry: Gęsia Szyja
N - 77,00 zł U - 73,00 zł
Jurajskie spacery: Pustynia Błędowska
N - 50,00 zł U - 46,00 zł
Magiczne Czechy: Bouzov - Jawornickie Jaskinie
N - 83,00 zł U - 79,00 zł
Dzień Dziecka w Krasiejowie
N - 54,00 zł U - 50,00 zł
Bieszczady
(szczegóły na odrębnej ulotce)
Jurajskie spacery: Morsko- Podlesice
N - 50,00 zł U - 46,00 zł
Śląskie Ogrody Botaniczne
N - 50,00 zł U - 46,00 zł
Lublin i Okolice
(szczegóły na odrębnej ulotce)
Tatry: Dolina Tomanowa
N - 77,00 zł U - 73,00 zł
Województwo Świętokrzyskie: Szydłów - Kurozwęki
N - 80,00 zł U - 76,00 zł
Poznajemy Czeskie Zabytki Unesco: Śladami Królów Czeskich
(szczegóły na odrębnej ulotce)
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19.06.2014 r.
Beskidzkie Krajobrazy: Beskid Śląski - Skrzyczne
N - 52,00 zł U - 48,00 zł
21.06.2014 r.
Wschód Słońca: Babia Góra
(godzina wyjazdu i szczegóły na odrębnej ulotce)

N - 74,00 zł U - 70,00 zł
21.06.2014 r.** Jurajskie spacery: Góra Zborów
N - 50,00 zł U - 46,00 zł

Wyjazdy Katowice, Al. Korfantego – na wysokości Pomnika Powstańców Śląskich
** godz. 8 00 ● * godz. 7 00 ● godz. 6 30

Wszelkich informacji o wycieczkach udziela:

Biuro Podróży PTTK, 40-098 Katowice, ul. Rynek 13, tel. 32 253 03 62, faks 32 258 87 29
Zapraszamy na stronę internetową: www.pttk.katowice.pl, e-mail: pttk@pttk.katowice.pl
Posiadamy zaświadczenie o wpisie do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych nr 234.

Uwagi dodatkowe
1. Opłaty „U” dla członków PTTK z opłaconą składką.
2. Ceny autokarowych imprez krajowych zawierają ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
(Hestia NNW lub Signal Iduna), a ceny imprez zagranicznych od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia (Hestia Podróże – wariant podstawowy
lub Signal Iduna Travel – wariant standard). Wycieczki górskie zagraniczne mają ubezpieczenie od kosztów
ratownictwa. Przy zapisie uczestnik musi podać: imię
i nazwisko, datę urodzenia i adres zamieszkania.
3. Organizatorzy w przypadku małej frekwencji mogą odwołać wyjazd na wycieczkę jednodniową do czwartku poprzedzającego planowany termin wycieczki.
4. Uczestnik na prawo do zmiany terminu wycieczki jednodniowej lub rezygnacji z niej nie później niż do środy do godz. 12.00 przed planowanym terminem wyjazdu. Przy wskazaniu osoby, która przejmie warunki
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uczestnictwa nie pobiera się żadnych opłat. Obowiązuje konieczność powiadomienia biura podróży i uzyskania zgody na zamianę osoby.
5. Biuro zastrzega sobie, że powyższe propozycje mogą
ulec zmianie. Ceny za wycieczkę jednodniową obejmują: przejazd autokarem, przewodnika – pilota, ubezpieczenie, podatek VAT.
6. Wycieczki jednodniowe obsługiwane są autokarem turystycznym (bez WC, video, barku).
7. Rezerwacja telefoniczna zgłoszona do tygodnia przed
planowaną imprezą ważna jest 48 godzin, w tym czasie należy dokonać zapłaty za imprezę. W terminie krótszym zgodnie z ustaleniami z Biurem Podróży PTTK.
Brak wpłaty skutkuje skreśleniem z listy uczestników.
8. Dokonanie wpłaty za wycieczkę jest równoznaczne
z zapoznaniem się warunkami uczestnictwa dotyczącymi wycieczek akcji „Przewodnik Czeka”.
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