
Kampania społeczna „Bezpieczne Tatry”

Raport dla sponsorów



3 listopada konferencją prasową 

w Tychach rozpoczęła się ogólnopolska akcja 

„Bezpieczne Tatry”. 

Jej celem było budowanie świadomości 

społecznej w zakresie bezpiecznego 

uprawiania turystyki górskiej. 

Kampania była kierowana do

miłośników gór, turystów i młodzieży 

szkół ponadgimnazjalnych. 

Organizatorami akcji byli: 

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie

Ratownicze, Tatrzański Park Narodowy 

oraz Urząd Miasta Tychy. 

Patronat honorowy nad akcją objął 

Minister Środowiska Czesław Śleziak.

Rozpoczęcie akcji



Kampanię rozpoczął konkurs wiedzy o bezpiecznym zachowaniu się w górach, prowadzony 

w formie ankiety internetowej dostępnej na stronie Tatrzańskiego Parku Narodowego 

pod adresem www.bezpieczne.tatry.tpn.pl. oraz www.bezpieczne.tatry.pl. 

Celem konkursu, który trwał 

od 3 listopada 2003 do 31 stycznia 

2004 roku, było propagowanie 

świadomości zagrożeń, jakie niesie

ze sobą przebywanie w górach, 

zwłaszcza w Tatrach, i uprawianie

na ich terenie rozmaitych form 

rekreacji i sportu.

W ogólnopolskim konkursie 

internetowym wzięło w sumie 

udział 915 osób z kraju i zagranicy. 

Z tego na więcej niż 60 pytań 

prawidłowo odpowiedziało 115 osób, na 45 pytań i więcej - 201 osób. Największa ilość 

odpowiedzi udzielonych jednego dnia to 376. Pytania głównie dotyczyły zasad bezpiecznego 

poruszania się w górach, ale także znajomości sprzętu ratowniczego i historii ratownictwa 

tatrzańskiego. Łączna liczba wejść na stronę www.bezpiecznetatry.pl to około 924 tys. 

Średnia liczba wejść na stronę dziennie to około 8 tys.

Konkurs internetowy

http://www.bezpieczne.tatry.tpn.pl/
http://www.bezpieczne.tatry.pl/
http://www.bezpiecznetatry.pl/


Nagrody i nagrodzeni

I MIEJSCE

Małgorzata Ociepińska z Jaworzna – narty ufundowane przez radio RMF FM

Maciek Dambski z Paryża – kurtka sportowa z systemem RECCO ufundowana przez Alpinus.

Kinga Kokoszka z Krakowa - narty ufundowane przez radio RMF FM

Jan Rakowicz z Konina - narty ufundowane przez radio RMF FM

II MIEJSCE

Kaja Jurek, Frydman

Mariusz Kotas, Kraków 

Piotr Budzyna, Gliwice

III MIEJSCE

Dagmara Jurek, Frydman

Bartłomiej Bochnak, Rabka

IV MIEJSCE

Izabela Radomska, Grudziądz

Dorota Frankowska – Kukiełka, Świdnik

Andrzej Bilor, Koszalin 

Jarosław Radomski, Grudziądz

Małgorzata Mura, Orzesze



„Tydzień z górami”

Niezależnie od trwającego konkursu, 

w ramach akcji Bezpieczne Tatry w Tychach 

został zorganizowany w dniach od 17 do 21 listopada 

„Tydzień z górami”. 

W tym czasie odbyło się wiele ciekawych spotkań 

edukacyjnych z „ludźmi gór”.

„Tydzień z górami” rozpoczął się 17 listopada 

od spotkania zatytułowanego „Góry moja pasja” 

z Krzysztofem Wielickim, związanym z Tychami 

wybitnym himalaistą, który jako jedyny Polak 

poza nieżyjącym Jerzym Kukuczką zdobył 

wszystkie ośmiotysięczniki świata. 

Na spotkaniu himalaista opowiedział o swoich 

górskich doświadczeniach, odbył się pokaz slajdów, 

również tych z ostatniej zimowej wyprawy na K2. 

W spotkaniu uczestniczyło około 300 osób. 



„Tydzień z górami”

Głównym celem „Tygodnia z górami” 

była przede wszystkim edukacja młodzieży. 

We wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych 

w naszym mieście odbył się cykl prelekcji 

poświeconych bezpieczeństwu w górach. 

W dniach 18-19 listopada  z uczniami 

i nauczycielami spotkali się ratownicy 

Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia 

Ratunkowego. 



„Tydzień z górami”

Na zakończenie „Tygodnia z górami” 

21 listopada odbyła się „Filmowa noc z górami” 

w tyskim kinie Andromeda. 

Tego wieczora odbyły się projekcje filmów 

o tematyce górskiej. 

W przerwie było wiele dodatkowych 

atrakcji miedzy innymi: 

góralski poczęstunek, kapela góralska. 

W „Filmowej nocy z górami” 

uczestniczyło około 600 osób. 



„Tydzień z górami”

Dodatkowo w trakcie trwania „Tygodnia z górami” w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej 

odbył się pokaz filmu „Tajemnice Morskiego Oka”:

Przez cały czas akcji 

rozpowszechniane były ulotki 

wydane przez Wydawnictwo 

Tatrzańskiego Parku Narodowego 

mówiące o zagrożeniach 

i niebezpieczeństwie, 

które może nas spotkać w górach.

Ponadto uruchomiony został 

numer ratunkowy w górach 

(0601 100 300), na który 

mogą dzwonić przez cała dobę 

osoby potrzebujące pomocy.  

Kampania „Bezpieczne Tatry” 

zakończyła się 6 lutego br. 

konferencją prasową w Zakopanem.  



sponsor główny

sponsorzy

Patronat honorowy

Minister Środowiska RP Czesław Śleziak
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