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II Posiedzenie ZG PTT IX kadencji
W dniu 18.01.2014 r. w Krakowie odbyło się pierwsze po Zjeździe, a drugie w kolejności posiedzenie ZG
PTT. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele sosnowieckiego Oddziału PTT:
 Zbigniew Jaskiernia- członek ZG PTT
 Zbigniew Zawiła- Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej PTT
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Posiedzenie prowadził Prezes ZG PTT Józef Haduch. Po przyjęciu protokołu posiedzenie ZG PTT z
17.11.2013 r. rozpoczęła się dyskusja nad propozycjami ZG PTT odnośnie składu Komisji ZG PTT.
Ostatecznie podjęto uchwałę Nr 1/2014 odnośnie składu Komisji. W kadencji 2013-2016 będą pracować
następujące Komisje:












Komisja ds. Programowych, Prawnych i Statutowych: Zbigniew Jaskiernia (Przewodniczący)
Komisja ds. Przewodnictwa: Wojciech Szarota (Przewodniczący)
Komisja ds. Szlaków: Jerzy Piotr Krakowski (Przewodniczący)
Komisja ds. Internetu: Jerzy Zieliński (Przewodniczący)
Komisja ds. Historycznych: Janusz Machulik (Przewodniczący)
Komisja ds. Odznaczeń i Członkostwa Honorowego: Tomasz Kwiatkowski (Przewodniczący)
Komisja ds. Ochrony Przyrody i Zabytków : Janina Mikołajczyk (Przewodnicząca)
Komisja ds. GOT PTT: Remigiusz Lichota (Przewodniczący)
Komisja ds. Promocji: Tomasz Rakoczy (Przewodniczący)
Komisja ds. Młodzieży: Remigiusz Lichota (Przewodniczący)
Redakcja Wydawnictw PTT: Barbara Morawska- Nowak, Kinga Buras, Justyna Rybka, Szymon Baron,
Nikodem Frodyma, Janusz Machulik
 Rzecznik prasowy ZG PTT: vacat
 Komisja ds. Organizacyjno- Technicznych: Robert Stanisławski (Przewodniczący).
Duża część dyskusji poświęcona była propozycji powołania Klubu Turysty Wysokogórskiego. Po
konsultacji ze wszystkimi Oddziałami decyzja zostanie podjęta na kolejnym posiedzeniu.
Zarząd Główny Uchwałą 2/2014 podjął decyzję odnośnie opiekunów poszczególnych Oddziałów.
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Bielsko- Biała- Remigiusz Lichota
Chrzanów- Nikodem Frodyma
Dęblin- Robert Stanisławski
Jaworzno- Zbigniew Jaskiernia
Kraków- Józef Haduch
Łódź- Janusz Machulik
Łódź O/ Karpacki- Janina Mikołajczyk
Mielec- Aleksander Stybel
Nowy Sącz- Jerzy Zieliński
Opole- Barbara Morawska- Nowak
Ostrowiec Świętokrzyski- Kinga Buras, Jerzy Zieliński
Ostrzeszów- Tomasz Rakoczy
Poznań- Zbigniew Jaskiernia
Radom- Joanna Dryla- Bogucka
Sosnowiec- Barbara Rapalska
Tarnów- Jerzy Piotr Krakowski
Warszawa- Maria Grażyna Hermanowicz

Zarząd Główny PTT podjął uchwałę nr 3/2014 w zakresie przygotowania kursu na przewodnika
beskidzkiego, a w dalszej kolejności również na tatrzańskiego.
Zarząd Główny PTT podjął uchwałę nr 4/2014 w sprawie potrzeby przygotowania prezentacji
multimedialnej o historii i działalności bieżącej PTT.
Zarząd Główny PTT przyjął uchwałę nr 5/2014 o powołaniu zespołu przygotowującego „Rok Kazimierza
Przerwy- Tetmajera „ w roku 2015.
Zarząd Główny PTT podjął uchwałę nr 6/2014 w sprawie zamówienia odznak przewodnika GOT PTT.
Zarząd Główny PTT podjął uchwałę nr 7/2014 zatwierdzającą wzór odznak i regulamin odznaki „Wielka
Korona Beskidów”.
Zarząd Główny PTT podjął uchwałę nr 8/2014 wspierającą akcję Sprzątania Beskidów.
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Już w tym roku będziemy zdobywać odznakę „Korona Beskidów Polskich”.

W uchwale ZG PTT nr 9/2014, dokonano korekt redakcyjnych, a także zniesiono dolną granicę wieku dla
zdobywców odznaki w regulaminach odznak GOT PTT i GOT PTT „Ku Wierchom”.
Uchwałą Nr 10/2014 Zarząd Główny PTT podjął uchwałę w sprawie opracowania nowego wzoru
legitymacji przewodnika GOT PTT przez Komisję ds. GOT.
Uchwałą nr 11/2014 Zarząd Główny PTT odwołał z funkcji p.o skarbnika Barbarę Rapalską i powołał ją do
Prezydium ZG PTT.
Uchwałą nr 12/2014 Zarząd ZG PTT powołał Joanną Gąsiorek na skarbnika ZG PTT.
Barbara Morawska- Nowak omówiła stan przygotowań do wydania tomu 22 „Pamiętnika PTT”.
Zarząd Główny PTT uchwałą nr 13/2014 podjął decyzję odnośnie dofinansowania tablicy poświęconej
Ryszardowi Patykowi.
Na koniec Zarząd Główny PTT przyjął propozycję Tomasza Rakoczego z Oddziału w Bielsku
zorganizowania najbliższego Zarządu Głównego i Zjazdu Delegatów w dniu 7.06.2014 r. Kozach. Byłoby to
zakończenie akcji Sprzątania Beskidów.

Relację opracował: Zbigniew Jaskiernia
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XXIX Zimowe Wejście na Babią Górę: 14-16.04.2014
W tym roku na Babią Górę pojechaliśmy wyjątkowo późno, ale jeszcze zimą. Tylko w tym terminie
kierownictwo obiektu mogło zagwarantować nam maksymalną ilość miejsc. Zainteresowanie udziałem w
tegorocznej imprezie było bardzo duże, i wiele osób z powodu braku miejsc nie mogło na nią przyjechać.
Największym zainteresowaniem cieszył się dojazd zorganizowany, a w autokarze panowała miła atmosfera.
Miejscem zbiórki był Dworzec PKP w Sosnowcu.

Uczestnikami imprezy byli turyści z całej Polski i ze świata. Najdłuższą drogę pokonał Mariusz Kołacz ,
który przyjechał z USA. Trasa przejazdu wiodła przez Oświęcim, a pod Zatorem kierownictwo impr ezy
przygotowało pierwsze niespodzianki dla uczestników.
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Na obiadek zatrzymaliśmy się w „Zbójnickiej” w Zawoi, a potem przejazd na Przełęcz Krowiarki.
Większość osób wybrała dojście do schroniska na Markowych Szczawinach płajem. Siedem osób
zdecydowało się na przejście do schroniska przez szczyt. Trasa była mikstowa, część trasy pokryta lodem,
śniegiem, lub ziemią. Kijki były bardzo przydatne. Grupa idąca płajem szczęśliwie dotarła do schroniska.
Grupa idąca przez szczyt miała mniej szczęścia. Już poniżej Przełęczy Brona jeden z uczestników upadł i
złamał nogę w udzie. Dzięki szybkiej akcji GOPR został szybko zwieziony do Markowej, a potem do
szpitala.
Tego dnia wieczorem wysłuchaliśmy bardzo ciekawej prelekcji Sebastiana Fijała, który jest przewodniki em
i ratownikiem górskim, a wiodącym tematem było zagrożenie lawinowe w górach. Wszyscy wysłuchali
prelekcji z wielkim zainteresowaniem.

Prelekcja Sebastiana Fijała
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Po prelekcji odbyły się posiady, przy gitarze. Gitarzystów na naszych imprezach nigdy nie brakowało.
W dniu 15.03.2014 r. w sobotę zaplanowano zasadnicze wyjście na szczyt. Początkowo pogoda była bardzo
dobra, ale ok. godz.12:00 zaczęła się zmieniać. Zaczął sypać dość intensywnie śnieg. Na szczęście
kilkadziesiąt osób weszło na szczyt i wszyscy szczęśliwie powrócili do schroniska.

Jedna z grupek na szczycie
Wieczorem odbyła się część artystyczna. Jako support swoje umiejętności zaprezentowali: Sylwek
Dąbrowski, Zbyszek Jaskiernia i Krzysiek Wesołowski.

Zbyszek i Sylwek w akcji
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Potem do późnych godzin nocnych swoje umiejętności prezentowała grupa „Bez paniki” z Dąbrowy
Górniczej. Dominowały klimaty szantowe, ale nie tylko.

Koncert grupy „Bez paniki”
Wszyscy świetnie się bawili, były śpiewy i wspólne tańce.
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W nocy napadało ok. 40 cm świeżego śniegu, i w góry powróciła prawdziwa zima. Niestety musieliśmy się
pakować i wracać, albo do autokaru, albo do pozostawionych na Markowej samochodów. Zejście był
znacznie łatwiejsze, bowiem w kopnym śniegu schodzi się wspaniale. Na obiad zatrzymaliśmy się w
restauracji węgierskiej w Zawoi. Przy herbatce snuliśmy rozmowy na temat przyszłego roku. W jaki sposób
zorganizować XXX Jubileuszowe Zimowe Wejście na Babią Górę, a także 20-lecie reaktywacji Oddziału
PTT w Sosnowcu. Z pewnością będziemy chcieli zrobić to w sposób atrakcyjny. Wszak 30 lat to kawał
czasu, a uczestnikami tych imprez było ok. 3 tys. osób. Przewinęła się także cała plejada wielu wspaniałych
zespołów i solistów.
Relacja: Zbigniew Jaskiernia
Foto: Leszek Wolski
„ Do trzech razy sztuka”

Zimą na Kozi Wierch- 9 marca 2014
Panujące w marcu warunki w Tatrach zachęcają nas do podjęcia próby zdobycia Koziego Wierchu. Moja
propozycja była konkretna i właściwie bez żadnego kompromisu: czekamy na idealną pogodę, zdzwaniamy
się wieczorem i dnia następnego przed świtem jedziemy w Tatry, wchodzimy na szczyt, schodzimy i
wracamy do domu. Prognoza pogody na 8 marca pokazywała jeszcze lekkie zachmurzenie, ale na 9 miało
być idealnie, tak więc wprowadzamy plan w życie. Pobudka o 3:30, kawa, płatki i o 4:00 już z całą ekipą w
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składzie: Krystyna, Darek, Krzysztof i ja wyjeżdżamy z Sosnowca. Na Palenicy Białczańskiej jesteśmy
około 7:00, sprężamy się i ruszamy w kierunku Wodogrzmotów Mickiewicza, „ścigając się” z innymi
turystami. Wylodzony szlak od wodospadu lekko spowalnia nasz pochód.

Mgły w Roztoce, fot. Krystyna Lenczak
W Roztoce przy szałasie poprawiamy raki, Krysia opatruje pierwsze obtarcie. Zostawiając w dole poranne
mgły, czarnym szlakiem podchodzimy do Doliny Pięciu Stawów. W schronisku szybki „popas” i dalej
wzdłuż zamarzniętych i przysypanych śniegiem tafli Przedniego, a następnie Wielkiego Stawu podążamy do
podstawy Szerokiego Żlebu.

Podejście Szerokim Żlebem, fot. Krystyna Lenczak
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Bardzo stabilna pokrywa śniegu sprawia, że droga w kierunku szczytu Koziego Wierchu wiedzie środkiem
żlebu. Operujące na południowym stoku słońce sprawia, że śnieg na ścieżce, którą się wspinamy staje się
coraz cięższy i grząski, mocno uprzykrzając strome podejście, którego trudy łagodzą przepiękne widoki na
Dolinę Pięciu Stawów Polskich, a po wyjściu na grań również na Dolinę Gąsiennicową. Eksponowana i
wąska ścieżka wprowadza nas na wierzchołek Koziego Wierchu (2233 m. npm). Nareszcie się udaje !!
Panoramy, która roztacza się ze szczytu nie sposób ogarnąć w kilku słowach. Jak na dłoni widać: na
wschodzie szczyty Tatr Bielskich, na południu i zachodzie Tatr Wysokich, po nasze i słowackiej stronie, z
najwyższym Gerlachem, Tatr Zachodnich aż po Salatyn. Widok dopełnia i zamyka na północy, już wiosenne
Podhale zamknięte na horyzoncie Pasmem Babiogórskim, Beskidem Wyspowym i Gorcami. Niestety czasu
nie da się zatrzymać.

Na Kozim Wierchu, fot. Darek Turek

Pamiątkowe zdjęcie zimowych zdobywców na wierzchołku i zaczynamy powrót. Okazuje się, że droga
zejściowa wcale nie jest łatwiejsza. Słońce zrobiło swoje, śnieg jest na tyle rozmi ękły, że zapadamy się w
nim niejednokrotnie powyżej kolan. Brodząc docieramy do dna doliny i po kilku minutach rozkoszujemy si ę
popołudniowymi promieniami słońca na ganku schroniska w „5”. Jeszcze tylko szybkie zejście Roztoką, 20
minut asfaltu i o 17:00 jesteśmy z powrotem przy samochodzie. Plan zrealizowaliśmy perfekcyjnie: 10
godzin akcji, szczyt zdobyty i tylko kilka obtarć na stopach. Powrót do miasta w niedzielny wieczór
oczywiście bocznymi drogami przez Czarny Dunajec, Zawoję. Wadowice i Zator.
Relację opracował: Paweł Kosmala
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Nasze spotkania Oddziałowe
W każdym miesiącu odbywały się zebrania członków Oddziału PTT w Sosnowcu. Styczniowe spotkanie
uświetnił swoją obecnością Jerzy Zaciera, który opowiadał nam o wyprawie na Amadablam. W lutowe
Walentynki Oddział zorganizował spotkanie karnawałowe, które odbyło się w restauracji „Axel” na Sielcu.
W spotkaniu uczestniczyli ponadto członkowie Polskiego Towarzystwa Sportów Ekstremalnych. W
kolejnych spotkaniach w miesiącu lutym słuchaliśmy opowieści i podziwiali śmy piękne tatrzańskie
przeźrocza. Paweł Kosmala zdradzał tajniki biegów długodystansowych w górach. W marcu przenieśliśmy
się dzięki Marcinowi Franke i jego opowieści do Patagonii na krańce świata, a w kwietniu z Rodziną
Anielskich odbyliśmy wirtualną podróż do Nepalu.

Prelekcja o Tatrach

Paweł opowiadał o biegach długodystansowych w Sudetach
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Opowieści o Patagonii

Czy można z dziećmi pojechać do Nepalu ?

Kronika Oddziału: Zbigniew Jaskiernia

WYDAWCA: POLSKIE TOWARZYSTWO TATRZAŃSKIE O/PTT im.Gen. M.Zaruskiego
Organizacja Pożytku Publicznego Nr KRS 0000115547
41-200 Sosnowiec ul.3 Maja 29/4A tel: 0-32-2663815, www.sosnowiec.ptt.org.pl
Redakcja: Redaktor Naczelny - Zbigniew Jaskiernia, Krzysztof Czesak - Członek Redakcji
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