Dobiega końca rok 20-ty wieku XXI-szego
Najstarsi z nas nie pamiętają roku równie „dziwnego”
Nawiedziła świat pandemia korona wirusa
Od marca nas trzyma w szponach, strach się z domu ruszać!
W tym to roku mija 9-ta dekada
Gdy w Bielsku postanowiono Oddział PTT zakładać
Jak to z turystyką było na beskidzkiej ziemi
Teraz w kilku zgrabnych słowach Wam tu opowiemy!
W 1910 roku, gdy w Księstwie jeszcze Austriacy rządzili
W Cieszynie turyści już się organizowali
Tam też nasi pradziadowie kołem sporym należeli
Po 20-tu latach tworząc Oddział, od macierzy się odłączyli
Pierwsza jego siedziba w bielskiej „przemysłówce”
Gdzie profesor Lubertowicz wkładał wiedzę w ucznia główkę
Zabrali się ostro do pracy, w turystyce robili wszystko
Szlaki znakowali, wieszali tablice a nawet wybudowali w Zwardoniu schronisko!
Oddział w Bielsku rósł w siłę, był w Polsce najliczniejszy
Aż przyszedł czas wojny i wiele zaprzepaścił
Lata powojenne, od nowa budowanie, zniszczonego naprawianie
Panu Wróblowi Tomaszowi powierzono braci turystycznej przewodzenie
Turystów i krajoznawców połączono potem w jedno Towarzystwo
Tak jak Bielsko z Białą robią 70 lat razem wszystko
Kwitła turystyka „zakładowa” – fabryk było bez liku
Liczba członków urosła do rekordowego wyniku!

Były złazy, rajdy po licznych górskich szlakach
Autokarowe wycieczki po pięknych Polski zakątkach
Spływy kajakowe, rajdy nizinne piesze
Na nartach szusowanie i co tam jeszcze?
Aż nastały odmienne i burzliwe 90-te lata
Nowe porządki w polityce i gospodarce a w Oddziale – strata!
Zmiana siedziby z ul. Dąbrowskiego na wyżyny Wzgórza
Czy w mentalności turystów zmiana też była duża?
W „nowej” rzeczywistości krzepniemy już 3-cią dekadę
Dzięki determinacji i zaangażowaniu jakoś dajemy radę

Nawet Oddziałowi nadaliśmy nazwę PODBESKIDZIE
Która od 5 lat na nowym sztandarze idzie
Plany na rok mijający też były bogate
Wiele miało się zdarzyć we współpracy z miastem
A tymczasem „zaraza” nas nawiedziła
I władza centralna wiele zabroniła
Co nam przyniesie rok, który wnet nadejdzie?
Czy życie wreszcie wróci na poprzednie tory?
Z maseczkami na twarzach mamy wciąż nadzieję
Że będzie to rok zdrowy a nie nadal chory!
Że wróci jeszcze czas gromadnej zabawy
I Słonko nas ogrzeje po zimowych chłodach
Będziemy się cieszyć ludźmi bez obawy
I niejedna jeszcze spotka nas przygoda

To jest zdjęcie z jubileuszu 85 lat Oddziału

