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Sprawozdanie z działalności Oddziału PTT im. G. Mariusza Zaruskiego w Sosnowcu za
rok 2013
Spotkania członków Oddziału odbywały się w pierwszą lub drugą środę każdego miesiąca w siedzibie
Klubu Speleologicznego „Aven” mieszczącym się w Energetycznym Centrum Kultury im. Jana Kiepury w
Sosnowcu.
Spotkania poświęcone były tematyce górskiej, turystycznej, współpracy z zaprzyjaźnionymi organizacjami
oraz informacjami z życia PTT. W bieżącym roku odbyło się 10 spotkań. Tematyka spotkań poniżej:
1. 09.01.- prelekcja Marty Ziemiańczyk i Moniki Kazimierskiej „Albania i Czarnogóra”
2. 06.02.- prelekcja Krzysztofa Czesaka „Zielone okrycie Ziemi”
3. 06.03.- prelekcja Sylwestra Dąbrowskiego „Himalaje- pierwsi zdobywcy”
4. 04.04.- prelekcja Roberta Marcinkowskiego „Bałkany”. Wspomnienia z podróży po Grecji, Albanii i
Macedonii. Koncert przy gitarze składający się z utworów wykonawcy.
5. 08.05.- prelekcja Kazimierza Sendobrego „W poszukiwaniu epoki lodowej”. Wspomnienia z wyprawy na
Spitsbergen.
6. 05.06.- wspomnienie o Januszu Nabrdaliku przygotowane przez żonę Olgę.
7. 04.09.- zebranie sprawozdawczo- wyborcze.
8. 02.10.- prelekcja Pawła Kosmali „21 lat temu w Tatrach”
9. 06.11.- prelekcja Aleksandry Wójcik „Mc Kinley”. Relacja ze zdobycia góry.
10. 04.12.- prelekcja Dariusza Turka z wyprawy: „Mała Fatra”
Imprezy zorganizowane przez nasz Oddział:
1. 08.02.- zabawa karnawałowa zorganizowana wspólnie z PTSE w Music Park Cafe.
2. 16- 24.02.- plener fotograficzny zorganizowany przez Fuji Klub. Wystawa poplenerowa zorganizowana
wspólnie z naszym Oddziałem.
3. 08.- 10.03- XXVIII Zimowe Wejście na Babią Górę. Noclegi, po raz trzeci, w schronisku na Markowych
Szczawinach. Koncert zespołu „The Chillout”
4. 12.- 14.04.- „Wiosna na Baraniej”- impreza organizowana wspólnie z PTSE.
5. 03.05.- udział członków oddziału w imprezie rowerowej „Zagłębiowska Masa Krytyczna”
6. 05.05.- rajd rowerowy Sosnowiec- Sławków upamiętniający 150 rocznicę śmierci pułkownika Francesco
Nullo uczestnika Powstania Styczniowego.
7. 23-26.05.- Tatry Zachodnie, wejście na Ciemniak i Ornak. Noclegi w schronisku „Ornak”
KLIMEK 70

Strona 1

8. 14-16.06.- X Jubileuszowy Jurajski Rajd Rowerowy z bazą w Smoleniu.
9. 21-24.06.- obchody 140-lecia PTT w Zakopanem. Zjazd Nadzwyczajny.
10. 06-14.07.- udział członków Oddziału w wyprawie zorganizowanej przez PTTK Tychy. UECT Yverdonles- Bains.
11. 02.-04.08.- zwiedzanie okolic Podlesic. Wspinaczka skałkowa. Wspólnie z PTSE.
12. 15-18.08.- Tatry Słowackie, wejście na Sławkowski Szczyt i Czerwoną Ławkę.
13. 13-15.09.- „13-go w piątek” spotkanie u Pawła Kosmali w Rajczy: grzybobranie, wejście na Halę
Boraczą.
14. 20- 22.09.- „Pożegnanie lata na Jasieniu”: grzybobranie, wyprawa na Jasienicę i Gorc.
15. 24-27.10.- wyprawa w pasmo Małej Fatry. Zdobyto Wielki Rozsutec, Mały Rozsutec, Chleb.
16. 11.12.- spotkanie opłatkowe w Music Park Cafe. Wspólnie z PTSE.
15. 13-15.12- „13 w piątek” Rajcza. Wejście na Trzy Kopce i Rysiankę.
Członkowie naszego Oddziału aktywnie spędzają czas. W sezonie wiosennym, letnim i jesiennym
spontanicznie organizowane są wycieczki rowerowe po bliższej i dalszej okolicy a także wyprawy w
Beskidy i Tatry.
Zimą spotykamy się na nartach śladowych lub wyjeżdżamy w góry na zjazdówki.
Dwóch naszych członków: Paweł Kosmala i Dariusz Turek biorą udział w maratonach. W roku 2013,
podczas Maratonu Krakowskiego, poprawili swoje życiowe wyniki.
Regularnie ukazuje się kwartalnik „Klimek” redagowany przez Zbigniewa Jaskiernię. W kwartalniku
zamieszczane są opisy wypraw odbywanych przez członków Oddziału, informacje, wspomnienia,
aktualności, teksty poetyckie.

Wykaz członków Oddziału PTT im. Gen. Mariusza Zaruskiego: stan na 31.12.2013.
1/ Sylwester Dąbrowski- Prezes
2/ Paweł Kosmala- V-ce Prezes
3/ Bożena Wardyń- Skarbnik
4/ Jolanta Kurowska- Ujma- Sekretarz
5/ Tomasz Grabolus- Członek Zarządu
6/ Zbigniew Zawiła- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej (Przew. Głównej Komisji Rewizyjnej PTT)
7/ Urszula Mużykowska- Członek Komisji Rewizyjnej
8/ Krzysztof Kubis- Członek Komisji Rewizyjnej
9/ Krzysztof Czesak- Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego
10/ Olga Nabrdalik- Członek Sądu Koleżeńskiego
11/ Arkadiusz Wardyń- Członek Sądu Koleżeńskiego
12/ Aldona Ciura- Członek
13/ Anna Dąbrowska- Członek
14/ Tadeusz Doros –Członek
15/ Zbigniew Jaskiernia- Członek ( Członek ZG PTT)
16/ Justyna Jurczyńska- Członek
17/ Hanna Jurkowska- Członek
18/ Czesław Kluczny- Członek
19/ Aleksandra Kubis- członek
20/ Ewa Kubis- Członek
21/ Piotr Kwaśniak- Członek
22/ Sławomir Mrożek- Członek
23/ Filip Mucha- Członek
24/ Zdzisław Mucha- Członek
25/ Witold Niedbał- Członek
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26/ Danuta Płonka- Członek
27/ Ewa Przywarty- Członek
28/ Jacek Reczko- Członek
29/ Dorota Sowa- członek
30/ Dariusz Stefaniak- Członek
31/ Grzegorz Strzeszkowski- Członek
32/ Aleksandra Topolska- Członek
33/ Dariusz Turek- Członek
34/ Zbigniew Ujma- Członek
35/ Adam Wojtasiński- Członek
36/ Maria Wrzesień- Członek
37/ Barbara Ziuziańska- Członek
38/ Anna Żołędzka- Członek (Członek Głównego Sądu Koleżeńskiego PTT)
39/ Bartłomiej Żołędzki- Członek
40/ Jerzy Lucjan Woźniak- Członek
41/ Krzysztof Wesołowski- Członek
42/ Leszek Wolny- Członek

VIII Pożegnanie Lata na Jasieniu 20 – 22.09.2013 r.
Już od ośmiu lat jako grupa członków i sympatyków Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego żegnamy lato w
bacówce na Jasieniu. Nie inaczej było w tym roku. Nasza wyprawa odbyła się w dniach 20 – 22. 09 2013 r. i
była jedną z pierwszych po wakacyjnej przerwie.
Jasień (1062 m. n.p.m.) jest trzecim co do wysokości szczytem w Beskidzie Wyspowym (po Mogielicy –
1170 m n.p.m. i Ćwilinie – 1072 m n.p.m.). Beskid Wyspowy to szczególne i wyjątkowe pasmo górskie.
Swoją nazwę zawdzięcza temu, że praktycznie każdy ze szczytów stanowi odrębną „wyspę”, co
zdecydowanie wpływa na oryginalność tego krajobrazu oraz jego urokliwe walory turystyczne.
Nasze jesienne bacowanie rozpoczęliśmy w piątek 20.09.2013 r. W związku z tym, że ów dzień tygodnia nie
dla wszystkich był dniem wolnym od pracy, podzieliliśmy się na kilkuosobowe grupy i stopniowo różnymi
trasami i o różnych godzinach docieraliśmy do Przełęczy Przysłop (za Lubomierzem) - ustalonego wcześniej
miejsca, w którym zostawialiśmy swoje samochody. A potem, już z plecakiem na grzbiecie i uśmiechem na
twarzy każdy z nas powędrował w górę. Do bacówki na Jasieniu, jako pierwsza, dotarła grupa złożona
głównie z władz naszego sosnowieckiego oddziału. Byli to między innymi wiceprezes Paweł Kosmala,
członek zarządu Tomasz Grabolus wraz córką Natalią oraz członek Sądu Koleżeńskiego Arek Wardyń.
Warunki w bacówce były bardzo dobre. W centralnym miejscu było oczywiście miejsce na ognisko, dokoła
były drewniane ławy, stół oraz długa (mocno twarda) prycza na co najmniej kilkanaście osób. Ważną
informacją jest również to, że dach i ściany bacówki zostały w ostatnim czasie porządnie uszczelnione,
dzięki czemu podczas opadów deszczu w bacówce było sucho.
Ale powróćmy do tych, którzy na bacówkę dotarli pierwsi. Wszyscy byli bardzo dobrze zorganizowana i nie
musieli odgórnie dzielić się rolami, bo jako doświadczeni „bacownicy”, każdy znał „swoje miejsce”. To
właśnie dzięki Nim kolejne osoby, które docierały na miejsce nie musiały już martwić się o drewno do
paleniska (a przecież wiadomym jest, że ogień w bacówce jest rzeczą najważniejszą), czy też o wodę do
picia, po którą trzeba było podejść do pobliskiego „strumyczka”. W tym miejscu nie można również
pominąć faktu, że Tomaszek okazał się wspaniałym szefem kuchni, gdyż wraz z towarzyszącymi Mu
asystentami przygotowali dla pozostałych przybywających wędrowców bardzo pożywny posiłek w postaci
smacznego gulaszu. Ostatnia grupa dotarła na Jasień w późnych godzinach wieczornych i wtedy zrobiło się
już bardzo tłoczno. A gdy każdy z nas znalazł już sobie jakieś miejsce do spania, najadł się, ogrzał i
zaspokoił pragnienie, już częściowo uwędzeni, mogliśmy rozpocząć wieczór poetycko-rozrywkowy.
Wszyscy zasiedliśmy wokół ognia, były śpiewy i granie na gitarach do późnej nocy. Opowiadaliśmy o
różnych, ważnych i mniej ważnych sprawach, wypiliśmy spore ilości herbaty (i nie tylko). No a potem już
tylko układanie się do snu. Noc (a raczej to co z niej pozostało) spędziliśmy w śpiworkach przy
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„Łosiu” dal pokaz swoich umiejętności

Wieczorem na Jasieniu jest zawsze wesoło.
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Cel jest już bliski

Tomek zaopatrywał nas w grzyby
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dogasającym ognisku, ale wśród nas byli też tacy, którzy zdecydowali się spędzić ją poza bacówką pod
namiotami. Rano, zarówno jedni jak i drudzy, może niezbyt wypoczęci, ale z pewnością
zadowoleni, gotowi byliśmy rozpocząć kolejny dzień naszego bacowania na Jasieniu. A ten dzień
rozpoczęliśmy porannym bacowskim krzątaniem się, przygotowywaniem kawy czy herbaty na ognisku,
lekkim posiłkiem dla nabrania sił przed wymarszem w góry. Również i tym razem uformowały się grupy, z
których każda obrała sobie inny cel wędrówki. Część osób (głównie tych, którzy na Jasieniu bacowali po raz
pierwszy) wybrała się na Mogielicę (1170 m n.p.m.) – najwyższy szczyt Beskidu Wyspowego. Znajduje się
tam wieża widokowa, z której wyraźnie można było zobaczyć, że większość szczytów tego pasma górskiego
przypomina pojedyncze, samotne wyspy. Poniżej stromego szczytu znajduje się rozległa hala zwana Polaną
Stumorgową, na której z racji ładnej pogody postanowiliśmy troszkę poleniuchować, delektując się jeszcze
raz przepięknymi górskimi widokami.
Druga grupa miała ambitniejsze plany i za cel wycieczki obrała sobie nieco dłuższą trasę i szczyt nieco
wyższy od Mogielicy. Wybrali się na Gorc (1228 m n.p.m.) – szczyt znajdujący się we wschodniej części
Pasma Gorców. Po drodze zahaczyli również o Jaworzynę. Ja osobiście nie byłam uczestnikiem tej grupy,
ale z opisów tych, którzy byli dowiedziałam się, że trasa była równie ciekawa i malownicza. Po powrocie z
górskich szlaków okazało się, że w między czasie uformowała się jeszcze trzecia grupa bacujących, która
zamiast zdobywania szczytów, postanowiła iść na grzyby. A uzbierali ich tak dużo, że drewniane ławki pod
bacówką aż uginały się od ich ciężaru. Jak widać, podczas naszego jesiennego bacowania, każdy znalazł coś
atrakcyjnego dla siebie, a przeżytymi wrażeniami mogliśmy się podzielić podczas gorących dyskusji przy
ognisku. Towarzyszyły temu oczywiście śpiewy i granie na gitarach. Był to kolejny sympatyczny wieczór,
ale w końcu przyszedł czas na wejście do ciepłych śpiworów. To oczywiście było bardzo przyjemne,
niestety gorsze było poranne wyjście, kiedy temperatura w bacówce mocno spadła. Ale po rozpaleniu
ogniska, ponownie zrobiło się fajnie i oczywiście bardzo „dymnie”. I znowu poranna krzątanina, śniadanko,
pakowanie się, sprzątanie po sobie, przygotowanie suchego drewna dla następnych „baców” i powolne
schodzenie w dół do miejsca, gdzie pozostawiliśmy swoje samochody. Tam cali przesiąknięci dymem z
ogniska żegnamy się z pięknym Beskidem Wyspowym i zapowiadamy wspólne bacowanie w następnym
roku. Nie da się dokładnie opowiedzieć jak wspaniała była atmosfera na
Jasieniu, tam po prostu trzeba było być. Myślę, że wspomnienia z tej wyprawy towarzyszyć nam będą
jeszcze przez długi czas. Zachęcam wszystkich i liczę, że spotkamy się w jeszcze szerszym gronie na
kolejnym bacowaniu. Trzeba również wspomnieć o najmłodszym uczestniku tegorocznego bacowania. Była
nią 1,5 roczna Justysia, która bardzo dzielnie znosiła wszelkie niedogodności związane z pobytem w
bacówce. W tym przypadku można powiedzieć, że historia zatoczyła koło, bo Justysia na
Jasień przybyła z rodzicami, którzy właśnie tutaj się poznali, a teraz przekazują tradycję wspólnego
bacowania kolejnemu pokoleniu. Pozostaje mieć nadzieję, że idea naszych jesiennych bacowań będzie
kontynuowana. Do zobaczenia w przyszłym roku. Mamy nadzieję, że będzie nas „bacować” jeszcze więcej.
Opracowanie: Barbara Ziuziańska

Ważne rocznice 2014 r.
190 rocznica urodzin Macieja Sieczki- jednego z najwybitniejszych przewodników tatrzańskich.
180 rocznica urodzin Władysława Florkiewicza- doktora medycyny, wieloletniego prezesa
Towarzystwa Muzeum Tatrzańskiego
165 rocznica urodzin Klemensa Bachledy- słynnego przewodnika tatrzańskiego, członka TOPR
160 rocznica urodzin Bronisławy z Łapczyńskich Kondratowiczowej- miłośniczki folkloru
podhalańskiego, kolekcjonerki sztuki ludowej.
130 rocznica urodzin Kornela Makuszyńskiego- pisarza, humorysty, wielkiego miłośnika Tatr i
Zakopanego.
130 rocznica urodzin Stanisława Zdyba- taternika, narciarza, ratownika TOPR
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125 rocznica śmierci Tytusa Chałubińskiego-wybitnego lekarza, profesora Akademii MedykoChirurgicznej w Warszawie, taternika, wielkiego miłośnika Tatr
120 rocznica urodzin Mariana Sokołowskiego- botanika, profesora SGGW w Warszawie, taternika i
alpinisty
120 rocznica śmierci- Jana Krzeptowskiego Sabały- legendarnego góralskiego gawędziarza, muzyka,
myśliwego.
115 rocznica śmierci- Franciszka Neużila- organizatora i pierwszego dyrektora Szkoły Przemysłu
Drzewnego w Zakopanem.
115 rocznica urodzin Wincentego Birkenmajera- taternika
110 rocznica urodzin Józefa Krzeptowskiego- przewodnika tatrzańskiego, ratownika górskiego,
„króla kurierów tatrzańskich”.
110 rocznica urodzin Stanisława Gąsiennicy- Sieczki- skoczka narciarskiego, olimpijczyka
95 rocznica urodzin Antoniego Rząsy- rzeźbiarza, nauczyciela Szkoły Kenara w Zakopanem.
95 rocznica urodzin Zbigniewa Abgarowicza- taternika, absolwenta Uniwersytetu w Poznaniu.
80 rocznica śmierci- Andrzeja Stopki „Nazimka”, pisarza i badacza folkloru podhalańskiego.
75 rocznica śmierci Andrzeja Chramca- doktora medycyny, właściciela zakładu wodoleczniczego w
Zakopanem, wójt zakopiańskiego
75 rocznica śmierci- Jana Gwalberta Pawlikowskiego- taternika, działacza ochrony przyrody, prof.
Akademii Rolniczej w Dublanach.
70 rocznica śmierci- Stanisława Kamockiego- artysty malarza.
70 rocznica śmierci Bronisława Czecha- czołowego polskiego narciarza, olimpijczyka, taternika,
więźnia obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu.
60 rocznica śmierci- Anieli z Orawców Gut- Stapińskiej- podhalańskiej pisarki ludowej.
50 rocznica śmierci Krzysztofa Berbeki- wybitnego taternika i alpinisty, ratownika GOPR
40 rocznica śmierci Czesława Skawińskiego- artysty malarza, wielkiego miłośnika Tatr i
Zakopanego.
35 rocznica śmierci Olgi Małkowskiej z Drohonowskich- współtwórczyni harcerstwa polskiego.
Kalendarium opracował: Zbigniew Jaskiernia

Relacja z obrad IX Zjazdu Delegatów PTT w Zakopanem w dniach: 16-17.11.2013
Oddział im. Gen. Mariusza Zaruskiego z Sosnowca na IX Zjeździe PTT w Zakopanem reprezentowali:
Sylwester Dąbrowski, Anna Żołędzka, Zbigniew Zawiła i Zbigniew Jaskiernia. Do Zakopanego
przyjechaliśmy w dniu 14.11.2013 r. we czwartek w godzinach wieczornych. Zatrzymaliśmy się w Villi
Baja u Peksów przy ul. Oberconiówka 13 b. W obu obiektach pani Marii Pęksa zakwaterowanych było
większość delegatów IX Zjazdu. Pierwszego dnia spędziliśmy miło czas na posiadach przy gitarze z
piosenką turystyczną.

Na widokówce miejsce naszego zakwaterowania

KLIMEK 70

Strona 7

W dniu 15.11.2014 r. zaplanowaliśmy wycieczkę turystyczną. Zdecydowaliśmy się na „Drogę nad
Reglami”. Zanim z Kuźnic wyszliśmy na szlak posililiśmy się w Kuźnicach w lokalu, który posiadał wystrój
rodem z Mongolii. Początkowo szlak prowadził w kierunku Kalatówek. Jeszcze zanim doszliśmy do
schroniska nastąpiło odbicie szlaku w prawo. Weszliśmy na szlak czarny, a celem naszym była Dolina
Strążyska. Na trasie spotykaliśmy trochę śniegu, ale szlak nie nastręczał trudności. Po drodze weszliśmy na
Sarnią Skałę. Warte odnotowania są różne inwestycje w infrastrukturę ( mostki, schody). Te elementy
ułatwiają turystom wędrówki. W schronisku w Dolinie Strążyskiej skorzystaliśmy z posiłku, chociaż
schronisko było w części zamknięte. Po dojściu do wylotu Doliny Strążyskiej zdecydowaliśmy się na powrót
trasą „Pod Reglami”. Tym szlakiem doszliśmy do Wielkiej Krokwi. Na trasie spotykaliśmy wielu turystów z
kraju oraz z Anglii. Potem posiłek na Rondzie Kuźnickim i trasa się skończyła.
Po powrocie do miejsca zakwaterowania stwierdziliśmy, że dojechało wiele ekip. Spotkaliśmy się w gronie
delegatów z Oddziału w Łodzi i Ostrowca Świętokrzyskiego.
W dniu 16.11.2013 r. w sobotę o godz.10:30 przed rozpoczęciem Zjazdu w kaplicy Matki Boskiej
Jaworzyńskiej na Wiktorówkach została odprawiona msza św., po której nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie
tablicy Macieja Mischke w 10. rocznicę Jego śmierci. Większość delegatów odmeldowała się w
Wiktorówkach chcąc oddać cześć pamięci Maciejowi. Dodatkowo posililiśmy się pyszną herbatą.

Pod tablicą Macieja Mischke na Wiktorówkach
Zjazd odbywał się w Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN w Zakopanem przy ul. Chałubińskiego 42a.
Po przywitaniu gości i delegatów rozpoczęły się obrady. W kuluarach Zjazdu zaprezentowano wystawy
fotografii górskiej oraz prezentację dorobku Towarzystwa i sprzedaż wydawnictw.
Po powołaniu Prezydium i stosownych Komisji przedstawiono protokół z VIII Zjazdu Delegatów. Miłym
akcentem było wręczenie godności członka honorowego PTT oraz wręczenie odznaczeń zasłużonym
członkom PTT. Z grona delegatów Oddziału PTT w Sosnowcu Srebrnym Krzyżem Zasługi został
uhonorowany Zbigniew Jaskiernia.
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Kartka okolicznościowa na IX Zjazd PTT

Dekoracja zasłużonych dla PTT
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Spotkanie z byłym Dyrektorem TPN Wojciechem Gąsiennicą- Byrcynem

Wśród nowych Członków Honorowych m.innymi: Paweł Skawiński i Józef Michlik
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Zjazd to okazja do spotkania z przyjaciółmi z Oddziałów w Ostrzeszowie, Poznaniu i Radomiu

Nowy Prezes Józef Haduch i „stary” Prezes Szymon Baron
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Następnie odbyło się przyjęcie sprawozdań. Jeszcze tego dnia Zjazd udzielił absolutorium ustępującemu
Zarządowi Głównemu oraz wybrał nowego Prezesa ZG PTT, którym został Kol. Józef Haduch z O/PTT w
Chrzanowie. Był jedynym kandydatem na tę funkcję.
W ostatnim dniu Zjazdu wybrano władze Głównej Komisji Rewizyjnej. Przewodniczącym GKR został
delegat z Sosnowca Zbigniew Zawiła. We władzach Głównego Sądu Koleżeńskiego będzie zasiadać
delegatka z Sosnowca Anna Żołędzka. Po przyjęciu uchwał oraz programu Towarzystwa Zjazd się
zakończył.
Trasa powrotna ze Zjazdu wiodła przez Zawoję, gdzie zatrzymaliśmy się na posiłek.
Relacja: Zbigniew Jaskiernia

Nie mam ochoty
Nie mamy ochoty
przemijać
chcemy oglądać każdą
jesień w Tatrach
zapalać lampki na kolejnych
choinkach
co roku
oszołamiać się zapachem
czeremchy
Nie mamy ochoty przemijać
nawet kuszeni obietnicą
raju
tańcem hurys
kolejnym wcieleniem
tym razem w mrówkę
Nie mamy ochoty.....
Autorka poezji: Jolanta Kurowska- Ujma
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