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XII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów PTT

Proponowany porządek obrad:
Dzień pierwszy
godz. 10.00 – pierwszy termin
godz. 10.30 – drugi termin
Otwarcie obrad Zjazdu.
Wybór Prezydium Zjazdu.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie regulaminu obrad.
Wybór Komisji Mandatowo-Wyborczej, Skrutacyjnej oraz
Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Wystąpienia Gości.
7. Wręczenie odznaczeń zasłużonym członkom PTT.
8. Przyjęcie protokołu ze Zjazdu Delegatów z 2021 roku.
9. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe OPP Zarządu
Głównego za 2021 rok, sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego XI kadencji.
10. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej.
11. Sprawozdanie Głównego Sądu Koleżeńskiego.
12. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Wyborczej i stwierdzenie prawomocności obrad.

Dzień drugi
godz. 09.30
19. Wybory Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej,
Głównego Sądu Koleżeńskiego.
20. Dyskusja i przyjecie uchwały programowej PTT.
21. Ogłoszenie wyników wyborów władz PTT.
22. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i podjęcie uchwał Zjazdu.
23. Wolne wnioski.
24. Zamknięcie obrad Zjazdu.
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1.
2.
3.
4.
5.

13. Przedstawienie rekomendacji Komisji Statutowej Zarządu
Głównego w sprawie zmian w Statucie i Regulaminach.
14. Dyskusja nad sprawozdaniami.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
merytorycznego i finansowego OPP za 2021 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
dla Zarządu Głównego.
17. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu i Regulaminów.
18. Wybory Prezesa PTT.

██Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW
Aleksandra Lesz (O/Łódź)

W dniu 19 maja 2022 r. odbyło się Walne
Zgromadzenie członków Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.
Zebranie otworzyła Prezes, Ewa Sobczuk. Przyjęto porządek obrad, wybrano
komisje Mandatowo-Skrutacyjną oraz
Uchwał i Wniosków. Przyjęto sprawozdania merytoryczne ustępującego Zarządu,
sprawozdanie finansowe, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Udzielono też
absolutorium ustępującemu Zarządowi.
W wyniku głosowania wybrano nowe
władze. W skład Zarządu Oddziału weszli:
Ewa Sobczuk (prezes), Elżbieta Woźnicka
(wiceprezes), Maria Bogumiła Zagrodnik
(skarbnik), Romana Grzywińska (sekretarz) oraz Piotr Fagasiewicz, Natalia Golimowska i Włodzimierz Janusik (członkowie). Do Komisji Rewizyjnej wybrano
Lidię Żychlińską (przewodnicząca), Iwonę
Jabłońską-Gabrysiak i Lucynę Mikołajczyk,
a Sąd Koleżeński stanowią Jadwiga Janusik
(przewodnicząca), Maciej Salski i Tadeusz
Tokarski.

FOT. ARCHIWUM PTT

Nowe władze Oddziału PTT w Łodzi

Nowo wybrany Zarząd Oddziału PTT w Łodzi

W wolnych wnioskach Włodzimierz Janusik zgłosił wniosek o przesuniecie terminu
tegorocznych Dni Gór na jesień 2022 r.
z zachowaniem tematu planowanego
na maj, z powodu braku możliwości skorzystania z sal Łódzkiego Domu Kultury.

Łódzki Dom Kultury pełni funkcję punktu
pomocy uchodźcom z Ukrainy. Tematem
„Dni Gór 2022” będzie postać wybitnej himalaistki, Wandy Rutkiewicz. ■

Irena Majcher (O/Opole)
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W dniu 26 maja 2022 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Oddziału PTT w Opolu. Wiodącym tematem obrad był wybór władz
Oddziału na nową kadencję 2022-2025.
Zebrani jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującym władzom.
W wyniku podjętych uchwał nowym
prezesem zarządu została wybrana Ewa
Idzikowska, zaś do zarządu wybrano Irenę Majcher (wiceprezes), Alicję Nabzdyk-Kaczmarek (sekretarz) i Wojciecha
Kwietnia (członek zarządu). Na funkcji
skarbnika pozostawiono vacat. Do komisji
rewizyjnej zostali powołani: Ewa Kurowska, Grażyna Szumiec i Jadwiga Kubik. Do
sądu koleżeńskiego wybrano: Bogusława
Kamińskiego, Jerzego Kaczmarka i Zbigniewa Szumca. Podjęto także uchwałę
dotyczącą wyboru delegatów na Walny
Zjazd Delegatów PTT.
Nadmienić należy, że kandydowania
na funkcję prezesa zarządu na kolejną
kadencję odmówił Jan Sachnik, pełniący funkcję nieprzerwanie od 2004 roku.
Walne zgromadzenie podjęło uchwałę
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FOT. EWA IDZIKOWSKA - PTT OPOLE

Nowe władze Oddziału PTT w Opolu

Uczestnicy walnego zgromadzenia

o przyznaniu Janowi Sachnikowi tytułu
Prezesa Honorowego Oddziału. Zgromadzeni serdecznie dziękowali swemu prezesowi za tak wytrwałe pełnienie funkcji,
zaznaczając, że nadal liczą na wsparcie
i doradztwo w zarządzaniu Oddziałem.
Na pamiątkę wręczono Janowi Sachnikowi prezenty w postaci wydawnictw al-

bumowych związanych z górami, a nawet
słoik słodyczy – miód spadziowy.
Po zakończeniu części oficjalnej, wieczór miło spędzono na dyskusjach przy
kulinarnym poczęstunku.
Życzymy nowemu zarządowi udanych
pomysłów w prowadzeniu dalszej działalności Oddziału. ■

Szymon Baron (O/Bielsku-Białej)

Nowe Szkolne Koło PTT w Bielsku-Białej
Homole, krajoznawczą do zamku w Nidzicy oraz rowerową. Młodzi turyści przejechali na rowerach 21 kilometrów wzdłuż
Dunajca.
Członkami Szkolnego Koła PTT przy Szkole Podstawowej nr 36 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku-Białej jest 22 uczniów,
a opiekę nad kołem sprawują nauczycieli
Lidia Białek i Alicja Lichoń.
Życzymy wielu udanych wycieczek! ■

FOT. LIDIA BIAŁEK

Mam przyjemność poinformować, że w odpowiedzi na wniosek 10 uczniów Szkoły Podstawowej nr 36 z Oddziałami Integracyjnymi
oraz dwóch nauczycieli z dnia 25 kwietnia
2022 r., tego samego dnia Zarząd Oddziału
PTT w Bielsku-Białej podjął uchwałę o utworzeniu Szkolnego Koła PTT w tej placówce.
Pierwsza wycieczka Koła odbyła się już
w dniach 26-27 kwietnia 2022 r., a jej celem
były Pieniny. W ciągu dwóch dni udało się
zrealizować wycieczkę górską Wąwozem

Na szlaku w wąwozie Homole

Remigiusz Lichota (O/Chrzanów)

FOT. ARCHIWUM PTT

Uczestnicy zebrania założycielskiego w Libiążu

Uczestnicy zebrania założycielskiego w Trzebini

(prezes), Joannę Sokół (sekretarz) oraz
uczennicę Gabrielę Piernicką (skarbnik).
Na ręce Pani Prezes została przekazana
kronika, baner oraz Pamiętnik PTT. Na zakończenie spotkania wykonano kilka pamiątkowych zdjęć.
W obu zebraniach zarząd chrzanowskiego oddziału PTT reprezentowali prezes

Remigiusz Lichota i członek zarządu Andrzej Marcinek.
Dziękujemy Dyrekcjom Zespołu Szkół
KSW w Libiążu i Liceum Ogólnokształcącego w Trzebini za przychylność i życzliwość okazaną PTT, nauczycielom za zapał,
a uczniom za zaangażowanie i zainteresowanie turystyką. ■
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17 maja 2022 roku odbyło się zebranie założycielskie Szkolnego Koła PTT Oddziału
w Chrzanowie w Zespole Szkół Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców
w Libiążu. W spotkaniu oprócz zaproszonego zarządu chrzanowskiego Oddziału
PTT, wzięła udział Dyrektor Szkoły Anetta
Szewczyk, nauczyciele: Roman Issakiewicz i Dawid Wiktor, Marek Oratowski
z Tygodnika Ziemi Chrzanowskiej „Przełom” oraz uczniowie.
O godzinie 10:00 wszyscy zainteresowani zgromadzili się w świetlicy. Po wprowadzeniu sztandaru PTT i oficjalnym powitaniu przez Panią Dyrektor, Remigiusz
Lichota przybliżył historię PTT oraz opowiedział o działalności chrzanowskiego
Oddziału. Następnie zostały wręczone
legitymacje członkowskie PTT. Członkami Koła zostało dwudziestu dziewięciu
uczniów oraz dwóch nauczycieli. W dalszej części spotkania nauczyciele oraz
uczniowie wybrali Zarząd Szkolnego Koła
PTT. Prezesem został Roman Issakiewicz,
a sekretarzem i skarbnikiem – Dawid Wiktor.
Tydzień później, 25 maja 2022 roku spotkaliśmy się w Liceum Ogólnokształcącym
w Trzebini, aby założyć kolejne Szkolne
Koło PTT. Tym razem oprócz zaproszonego zarządu chrzanowskiego Oddziału PTT,
w zebraniu założycielskim wziął udział
Dyrektor Szkoły Marek Kuchta, nauczyciele: Magdalena Nowakowska i Joanna
Sokół oraz uczniowie.
O godzinie 10.00 zebraliśmy w sali baletowej, gdzie osiemnastu uczniów oraz
dwóch nauczycieli otrzymało legitymacje PTT. W skład Zarządu Szkolnego Koła
PTT wybrano Magdalenę Nowakowską

FOT. MAREK ORATOWSKI

Nowe Szkolne Koła PTT w Libiążu i Trzebini

Remigiusz Lichota (O/Chrzanów)

7 maja 2022 roku Polskie Towarzystwo
Tatrzańskie Oddział w Chrzanowie wraz
z Nadleśnictwem Chrzanów zorganizowało Rodzinne Sprzątanie Lasu. Tym razem
wspólnie posprzątaliśmy obszar lasów
przy Kolonii Stella w Chrzanowie. Oprócz
członków i sympatyków PTT Oddziału
w Chrzanowie, członków Szkolnych Kół
Krajoznawczych PTT z ZSECh w Trzebini,
I LO w Chrzanowie, SP 8 w Chrzanowie,
SP 4 w Trzebini, SP w Myślachowicach, SP
3 w Chrzanowie, w akcji wzięły też udział
rodziny z dziećmi. Udało nam się uzbierać
kilka metrów sześciennych śmieci, m.in.:
opony, wózki dziecięce, zderzaki samochodowe oraz mnóstwo butelek, puszek
i plastikowych opakowań.
Bardzo dziękujemy członkom i opiekunom Szkolnych Kół PTT oraz wszystkim,
którzy uczestniczyli w Rodzinnym Sprzątaniu Lasu. Szczególne podziękowanie
składamy Nadleśnictwu Chrzanów, które
wyposażyło nas w worki i rękawiczki oraz

FOT. ARCHIWUM PTT CHRZANÓW

Rodzinne sprzątanie lasu

Uczestnicy rodzinnego sprzątania lasu

zorganizowało odbiór zebranych śmieci.
Patronat honorowy nad akcją sprawował
Robert Maciaszek Burmistrz Chrzanowa.

Patronat medialny nad akcją sprawowała
Chrzanowska Telewizja Lokalna oraz Tygodnik Ziemi Chrzanowskiej „Przełom”. ■

Szymon Baron (O/Bielsku-Białej)
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Już po raz piąty Gminna Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica wraz
z Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej
w Buczkowicach we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Buczkowicach,
Kołem Polskiego Związku Wędkarskiego
„Żylica” z Buczkowic i Polskim Towarzystwem Tatrzańskim – Oddział w Bielsku-Białej zorganizowała akcję „Mieszkańcy
dla Żylicy”. Jej celem było posprzątanie całego biegu Żylicy i jej otoczenia na terenie
Buczkowic.
28 maja 2022 r., tradycyjnie o godzinie 11
przed Gminną Biblioteką Publiczną w Buczkowicach stawiło się ponad pięćdziesiąt
osób (najmłodsi uczestnicy mieli mniej niż
2 lata, najstarszy uczestnik ponad 70 lat).
Tradycyjnie w sprzątaniu towarzyszył nam
sołtys Buczkowic Henryk Knapek. Kawał
dobrej roboty wykonali wędkarze, sprzątając spory odcinek rzeki z przyniesionych
przez wodę śmieci, głównie folii i styropianu. Wśród śmieci na brzegach przeważały
butelki, styropian, folie i kapsle, choć trafiły się i takie rarytasy jak 5 opon, 2 pustaki, 2 worki ze słomą, 2 pary butów, grabie
oraz spory kawałek blachy.
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FOT. ARCHIWUM PTT BIELSKO-BIAŁA

Mieszkańcy dla Żylicy

Rozpoczynamy akcję „Mieszkańcy dla Żylicy”

Wszyscy uczestnicy akcji spotkali się
po 13:00 spotkali się przy ognisku, na którym można było indywidualnie upiec pyszne kiełbaski.
Ostatnim punktem dzisiejszego sprzątania było zwiezienie worków ze śmieciami, pozostawionych wzdłuż ścieżki
rowerowo-pieszej. Po raz kolejny wydawało nam się, że będzie ich sporo mniej,
niż podczas poprzedniej akcji. Nieste-

ty, znowu przeliczyliśmy się… Łącznie,
w trakcie sobotniej akcji zebrano około
6000 litrów śmieci.
Na koniec wypada mieć nadzieję,
że podczas następnego sprzątania, śmieci będzie znacznie mniej. Gorąco zachęcam wszystkich mieszkańców Buczkowic
i nie tylko do udziału w akcjach sprzątania
naszej rzeki oraz indywidualnego dbania
o czystość okolicy. ■

Szymon Baron (O/Bielsku-Białej)

FOT. KATARZYNA PAPROTA - PTT BIELSKO-BIAŁA

Ciekawy pomysł na transport śmieci
FOT. SZYMON BARON - PTT BIELSKO-BIAŁA

Czasem trzeba zejść po śmieci ze szlaku

Uczestnicy sprzątania szlaków w rejonie Babiej Góry

dzieży, którym udało się zebrać niecałe
2000 litrów śmieci. Tym razem nie mieliśmy nietypowych „zdobyczy” – dominowały butelki szklane i plastikowe oraz
różnego typu folie.
Uczestnicy akcji, którzy skończyli wcześniej, mogli odwiedzić Wystawę Stałą
oraz Ogród Roślin Babiogórskich przy Dyrekcji Babiogórskiego Parku Narodowego,
a wszystkie grupy spotkały się na Polanie
Odkrywców w Zawoi Markowej, gdzie
czekało już nich ognisko oraz pyszne kiełbaski do upieczenia. Niespodzianką były
odwiedziny prezes PTT Jolanty Augustyńskiej, która przygotowała dla wszystkich
słodki poczęstunek. Oczywiście, była też
okazja do spotkania z dawno niewidzianymi znajomymi, rozmów oraz poznania
nowych koleżanek i kolegów z PTT.

Po zrobieniu pamiątkowego zdjęcia
grupowego udaliśmy się do autobusów,
a każda grupa ruszyła w drogę powrotną
do domu.
Akcja „Sprzątamy Beskidy z PTT 2022”
odbywa się w tym roku pod patronatem
honorowym Marszałka Województwa
Śląskiego Jakuba Chełstowskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego
Witolda Kozłowskiego i Prezes Polskiego
Towarzystwa Tatrzańskiego Jolanty Augustyńskiej. Patronat medialny nad akcją
od wielu lat sprawują tygodnik „Kronika
Beskidzka” i portal informacyjny beskidzka24.pl. Akcję wspierają także nasi niezawodni sponsorzy: Grupa Kęty S.A. oraz
Polskie Mięso i Wędliny Łukosz sp. z o.o.
Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w akcję! ■
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Deszczowy poranek, 21 maja 2022 r., nie
nastrajał zbyt optymistycznie do udział
w akcji „Sprzątamy Beskidy z PTT 2022”,
której druga odsłona odbyła się w rejonie Babiej Góry w Beskidzie Żywieckim.
Na szczęście, im bliżej byliśmy Zawoi,
tym bardziej chmury ustępowały miejsca
słońcu.
Najwyższy w masywie Babiej Góry szczyt
Diablaka planowali zdobyć podopieczni
Fundacji Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia z placówek w Kętach, Międzyświeciu,
Oświęcimiu i Żywcu. Niestety, trudne warunki atmosferyczne i terenowe sprawiły,
że ten plan trzeba będzie odłożyć na inny
termin, za to udało się posprzątać Perć
Przyrodników, która nie była wcześniej
planowana. Z tego powodu, najwyżej
w dniu dzisiejszym weszło Szkolne Koło
PTT „Pionowy Świat” im. Piotra Morawskiego z V LO w Bielsku-Białej, które wędrowało od Zawoi Czatoży przez Tabakowe Siodło na Małą Babią Górę.
Trasę z Czatorży przez Fickowe Rozstaje
do Markowych Szczawin wybrały dzisiaj
Szkolne Koła z SP 3 w Bielsku-Białej, oraz
nieco spóźnione z powodu awarii autobusu SK PTT „Diablaki” z SP 18 w Dąbrowie
Górniczej, które musiało nieco zrewidować wcześniejsze plany.
Tradycyjnie silną ekipę przywieźli przewodnicy z Oddziału PTT w Chrzanowie.
Wędrowali oni wraz z młodzieżą trzema
trasami – Górnym Płajem, ścieżką edukacyjną „Śladami Wawrzyńca Szkolnika”
oraz niebieskim szlakiem z Policznego
przez Norczak i Cyrhel.
Niewielka, ale silna, połączona grupa członków oddziałów z Bielska-Białej
i Chrzanowa oraz podopiecznych Fundacji wysprzątała najtrudniejszy odcinek
niebieskiego szlaku z Przełęczy Lipnickiej
do Zawoi Policzne. Tam też, tradycyjnie,
było najwięcej śmieci.
Poza granicami Babiogórskiego Parku
Narodowego wędrowały dwie grupy. SK
PTT „Groniczki” z SP1 w Kozach wybrało
się na Jałowiec, z kolei SK PTT „Everest”
z SP6 Integracyjnej w Bielsku-Białej sprzątało w rejonie Mosornego Gronia.
Ostatnią grupą byli najmłodsi turyści,
którzy wsparci przez podopiecznych Fundacji z Oświęcimia wysprzątali dość czystą ścieżkę edukacyjną „Mokry Kozub”.
Łącznie w akcji „Sprzątamy Beskidy
z PTT 2022” w rejonie Babiej Góry wzięło
udział 350 osób, w tym 270 dzieci i mło-

FOT. KATARZYNA PAPROTA - PTT BIELSKO-BIAŁA

Babia Góra posprzątana!

Natalia Feliczak (O/Poznań), Grzegorz Bień (O/Tarnobrzeg)

Odszedł Ludwik Szymański
FOT. ARCHIWUM PTT

Spieszmy się kochać ludzi,
bo tak szybko odchodzą,
zostaną po nich buty i telefon głuchy…
ks. Jan Twardowski

Kiedy spojrzę wstecz, widzę człowieka,
który emanował spokojem, który ukochał
ciszę, lubił śpiewać, i który był po ludzku
ułożony, dobry ale z poczuciem humoru. Przez wiele lat wędrował po górach,
bo one były jego miłością. Góry mają
w sobie MISTERIUM i tylko człowiek wrażliwy potrafi to dostrzec.
I dla Niego, Ludwika była to wierność
wobec Boga, którego góry są ikoną i sakramentem. Tylko „ludzie gór” potrafią zrozumieć i docenić to dobro wznoszenia się ku
szczytom. Tylko tacy ludzie maja otwarte
serca, aby przyjąć to, co dają góry.
Pięknie to ujął Romano Cornuto:
O brzasku czy o zmierzchu
wpatrzony w szczyty gór
trwałem w niemej adoracji Piękna,
w niewysłowionej ekstazie wobec piękności
Tego, który jest samym Pięknem
i tym Pięknem podzielił się
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z górami jak chlebem
A co jeszcze dały góry Ludwikowi? To,
co bardzo ważne w życiu, PRZYJAŹŃ, która związuje nas jakby liną. Chodziliśmy
razem z nim przez wiele lat. I na wspomnienie o nim, choć już go wśród nas
zabrakło można powiedzieć….dla takich
chwil warto żyć! Te wspomnienia, obrazy, które w sercu są tak bardzo realne,
powodują radość płynącą z gór, które są
bliskością Boga i wszystkich tych, którzy
z ludwikiem wędrowali. Pamiętam chwilę,
kiedy docierała wiadomość o chorobie.
Były to dni trudne dla Niego, dla rodziny,
dla przyjaciół. Człowiek ogromnej subtelności. Zawsze miał słowa pocieszenia,
zainteresowania drugim człowiekiem.
Nigdy nie powiedział „nie”, choć wiedziałam, że czasem nadużywałam jego dobroci i cierpliwości. cenił bardzo przyjaźń.
Ostatnie Jego lata i dni były cierpieniem.
Nigdy na to nie narzekał i zawsze umiał
powiedzieć „dziękuję”.
Pewnie się na mnie gniewasz, że tak
o Tobie dużo piszę, a Ty byłeś taki cichy
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i skromny. Pozostawiłeś po sobie pustkę,
której trudno będzie zastąpić. Zostawiłeś
po sobie dobro, o którym będę pamiętać.
Ty, który odszedłeś wyprzedzając mnie
i swoich przyjaciół wierzę, że wszyscy
idziemy ku mistycznej, świętej górze.
Ludwiku, dziękuję Bogu za twoje życie,
za każdy Twój uśmiech, dobro i życzliwość.
Zostawiam w moim sercu pamięć i modlitwę na zawsze. niech Ci ojciec niebieski da
możliwość zdobywać szczyty tam wysoko
w Świętych pasmach gór.
Panie, który wniebowstąpiłeś z góry,
który jesteś panem Wszechświata,
wprowadź mojego i naszego Przyjaciela Ludwika
do nieba nowego i ziemi nowej. I nowych gór….
NF

***
Ludwik Szymański urodził się 27 czerwca
1947 r.
Był przewodnikiem turystycznym, który od lat swą pasją dzielił się z młodszym
pokoleniem, wychowując kolejne roczniki w poszanowaniu ojczystej przyrody.
W dzisiejszym skomercjalizowanym świecie ukazywał młodym pokoleniom piękno
natury, wartość bezinteresownej pomocy
innym i radość konstruktywnego wysiłku. Samokształcenie i ciekawość świata

sprawiało, iż przekazywana wiedza była
nieustannie wzbogacana. Opisywaną
działalność prowadził społecznie, swoją
postawą utrwalał pierwotne idee turystyki. Jego doświadczenie w połączeniu
z pogodą ducha mobilizująco wpływało
na uczestników wypraw. Rzetelną wiedzę historyczną bezkompromisowo przekazywał zarówno w czasach, gdy nasza
historia oficjalnie była fałszowana, jak
i w obecnych indyferentnych czasach,
utrwalając wartości patriotyczne w młodych uczestnikach wyjazdów.
Był przewodnikiem górskim beskidzkim klasy III z uprawnieniami na Beskidy
Wschodnie (1998), pilotem wycieczek
(2000), przodownikiem turystyki górskiej
PTTK (2000) i przewodnikiem GOT PTT
(1999) – oba z uprawnieniami na Karpaty
Wschodnie.
W Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym był członkiem oddziału
„Siarkopol” w Tarnobrzegu od 1967 r.,
pełnią w latach 1989-1993 członkiem
Komisji Rewizyjnej, a w latach 1997-2014
członkiem zarządu oddziału. W latach
2006-2009 dodatkowo pełnił funkcję
członka Komisji Rewizyjnej Koła Przewodników PTTK w Sanoku.
Do Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego wstąpił w Kole w Tarnobrzegu w 1999
r. Od tego czasu zorganizował i poprowadził około 50 wycieczek na terenie Polski,
Słowacji i Ukrainy. W latach 2002-2005
pełnił funkcję sekretarza, a w latach 20142020 skarbnika Koła, a następnie Oddziału w Tarnobrzegu. W latach 2016-2019 był
skarbnikiem Zarządu Głównego PTT.
Za swoją działalność społeczną był
wielokrotnie odznaczany i wyróżniany:
srebrną odznaką „Za Zasługi dla Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej” (1999),
Złotą Honorową Odznaką PTTK (2000),
Złota Odznaka Honorowa „Zasłużony dla
Ochrony Przyrody” (2003), Odznaką Honorową „Za zasługi dla Turystyki” (2004),
Złotym Krzyżem Zasługi (2005) i Złotą honorową odznaką PTT z kosówką (2019).
Zmarł 8 maja 2022 r. W uroczystościach
pogrzebowych, które odbyły się 12 maja
2022 r. w kościele św. Barbary w Tarnobrzegu żegnali go koleżanki i koledzy
z górskich szlaków, poczty sztandarowe
PTT i PTTK oraz przedstawiciele Zarząd
Głównego. ■
GB

██Z KART HISTORII
Zbigniew Jaskiernia (O/Sosnowiec)

Urodził się w dniu 28 czerwca 1962 r. Już
w wieku 14 lat zaczął wyjeżdżać w Tatry.
Zainteresował się taternictwem. Przeszedł
wiele ciężkich dróg szczególnie na Kazalnicy
Mięguszowieckiej, Ganku i innych szczytach.
Kolejnym etapem były Alpy. Tutaj zrealizował wiele trudnych dróg w rejonie masywu
Mt Blanc (Petit Dru, Mount Blanc du Tacul).
Już jako dwudziestolatek trafił w Himalaje,
gdzie w roku 1982 r. zdobył Daplipangli-Go
(6126 m n.p.m.).
Po roku trafił w góry Hindukusz, gdzie zdobył Tiricz Mir (7706 m n.p.m.). W dniu 9 listopada 1986 r. wraz z Jerzym Kukuczką i Carlosem Carsolio zdobył Manaslu East. 3 lutego
1987 r. wszedł na Annapurnę wraz z Jerzym
Kukuczką. Było to I zimowe wejście.
Kolejnym szczytem była Sziszapangma.
Zdobył ją w dniu 18 września 1987 r. wraz
z Wandą Rutkiewicz, Jerzym Kukuczką i Ryszardem Wareckim. Kolejne dwa ośmiotysięczniki zdobył w parze z Robertem Szymczakiem (Dhaulagiri – 2008 r., Nanga Parbat
– 2010 r.). Po roku wraz z Adamem Bieleckim i Tomaszem Wolfartem zdobył Makalu.
Wraz z Krzysztofem Wielickim kilkakrotnie próbował pokonać południową ścianę
Lhotse, ale próby zakończyły się niepowodzeniem. W 1989 r. mocno zaangażował się
w organizację akcji ratunkowej po Andrzeja
Marciniaka, który był jednym z poszkodowanych po zejściu lawiny pod Mt Everest.
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Artur Henryk Hajzer – 60. rocznica urodzin

Artur Hajzer, 2011 r.

Akcja ratunkowa się powiodła, życie Andrzeja Marciniaka zostało uratowane.
Miał wiele szczęścia, kiedy w dniu 10
lutego 2008 r. został przysypany przez lawinę na Tomanowych Stołach w Tatrach
Zachodnich. Szybka akcja z udziałem TOPR
i śmigłowca uratowała mu życie. Posiadał
przy sobie nadajnik Pieps, co z pewnością
przyczyniło się do szybszego odnalezienia
pod warstwą śniegu. Zejście poza ustalone szlaki, spowodowało nałożenie nagany
przez Dyrekcję TPN na Hajzera.
W 2010 r. został szefem programu Polski
Himalaizm Zimowy 2010 – 2015. Jednym
z pierwszych przedsięwzięć tego programu
była wyprawa w 2012 r. na Gaszerbrum I.
Hajzer kierował tą wyprawą. W dniu 9 marca 2012 r. Adam Bielecki i Janusz Gołąb do-

konali I zimowego wejścia na Gaszerbrum
I. Po roku ruszyła kolejna wyprawa na Gaszerbrum I, w której uczestniczył Hajzer.
W dniu 7 lipca 2013 r. w czasie schodzenia
z obozu III do II odpadł od skały i spadł ok.
500 m, ponosząc śmierć na miejscu. Świadkiem tego zdarzenia był Marcin Kaczkan,
który zidentyfikował ciało.
28 października 2015 r. w Parku Kościuszki w Katowicach został odsłonięty Pomnik
Alpinistów. Znalazło się na nim nazwisko
Artura Hajzera. Od 2013 r. w Parku Śląskim
odbywa się „Bieg dla słonia” dla upamiętnienia postaci Hajzera. Pomysłodawcą był
miłośnik gór i dziennikarz Marcin Rudzki.
W dniu 17 czerwca 2022 r. szykuje się X
Edycja tego biegu. Zapraszamy do Parku
Śląskiego w Chorzowie.
Wspominając Artura Hajzera warto dodać, że to był nie tylko himalaista. Z wielkim
powodzeniem prowadził działalność gospodarczą. Wspólnie z Januszem Majerem
prowadzili firmę ADD, będącą właścicielem
marki Alpinus. Pod tym znakiem kryła się
bardzo dobra odzież outdoorowa, sprzęt
wspinaczkowy i turystyczny. Kolejną firmą,
w której współpracował z Januszem Majerem był HiMountain.
Udzielał się w Kapitule Nagrody Środowisk Wspinaczkowych „Jedynka”. Przez
wiele lat związany był ze Śląskiem, a ostatnie lata spędził w Mikołowie. ■

Zbigniew Jaskiernia (O/Sosnowiec)

65. rocznica zdobycia Broad Peak
berger, Marcus Schmuck i Fritz Wintersteller.
Na górze tej także polscy himalaiści zapisali
wiele wspaniałych kart, ale nie obyło się bez
tragedii. 28 lipca 1975 r. Broad Peak Central zdobyli: Kazimierz Głazek, Janusz Kuliś,
Marek Kęsicki, Bohdan Nowaczyk i Andrzej
Sikorski. Niestety w czasie zejścia zginęli: Kęsicki, Nowaczyk i Sikorski. Pierwszą kobietą
na szczycie była Krystyna Palmowska, która
zdobyła go 30 czerwca 1983 r.
14 lipca 1984 r. Krzysztof Wielicki wyśrubował czas wejścia na ten szczyt, dokonując tego w 22 godziny. W czasie zimowej
wyprawy polsko-kanadyjskiej na przełomie 1987/88 r., kierowanej przez Andrzeja
Zawadę, 34 letni Maciej Berbeka dotarł
do wysokości 8028 m. Ten rekord wysokości w zimowym wejściu przetrwał 23 lata.

Na I zimowe wejście trzeba było czekać
do 2013 r. Wtedy to wyprawa kierowana
przez Krzysztofa Wielickiego zdobyła ten
szczyt. W zespole zdobywców znaleźli
się: Maciej Berbeka, Adam Bielecki, Tomasz Kowalski i Artur Małek. Najmocniejsi
w tym zespole Bielecki i Małek bez trudu
dotarli do obozu IV. Maciej Berbeka liczył
sobie już 58 lat. Z pewnością pamiętał
wydarzenia z 1988 r, kiedy to do szczytu
zabrakło mu tak mało. Tomasz Kowalski i Maciej Berbeka nie dotarli do obozu
IV na wysokości 7400 m. i zostali uznani
za zaginionych.
W dniu 25 lipca 2015 r. Andrzej Bargiel
dokonał niezwykłego wyczynu. Po samotnym wejściu na szczyt zjechał z niego
na nartach. ■
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Broad Peak znany również pod nazwą Falchan Kangri, jest dwunastym co do wysokości szczytem na świecie. Mierzy 8051 m
n.p.m. Położony jest w górach Karakorum
na granicy Chin i Pakistanu. Jego wielkim
sąsiadem jest K-2, a oba szczyty rozdziela
lodowiec Godwin-Austen.
Kiedy szczyt ten w 1892 r. zobaczył Martin Conway był zdumiony jego rozłożystością. Nazwał go Szerokim Szczytem (Broad
Peak). Góra posiada kilka wierzchołków.
Główny o wysokości 8051 m, przedwierzchołek Rocky Summit (8028 m), Broad
Peak Central (8011 m), Broad Peak North
(7490 m) i Kharut Kangri (6942 m).
Główny szczyt zdobyła wyprawa austriacka w dniu 9 czerwca 1957 r. W ataku szczytowym brali udział: Herman Buhl, Kurt Diem-

██INFORMACJE ZARZĄDU GŁÓWNEGO
Tomasz Kwiatkowski (O/R adom)

30. tom „Pamiętnika PTT” już wkrótce…

Co bardziej spostrzegawczy czytelnicy zauważyli już pewnie, że nasz Pamiętnik ma
30 lat. Barbara Morawska-Nowak wspomina, jak powstał Pamiętnik PTT i jak był tworzony. Jej tekst otwiera Kronikę PTT, czyli
dział, dzięki któremu „Pamiętnik PTT” jest
pamiętnikiem.
Tom rozpoczyna Józef Durden pisząc
o górach tak i owak:
Góry są czymś więcej niż punktem na mapie.
Wszystkie i wszędzie, zwłaszcza wysokie wyniosłości Ziemi, dla ogółu ludzi wrażliwych na piękno natury, majestat, mają swoją nieocenioną
wzniosłą wartość, zawsze pomimo odległości
są im bliskie, drogie, wprost b e z c e n n e.
Prawda, że ciekawe? A wszystkie te teksty
Kasia Wilusz złożyła tak, by zmieściły się
pod niebanalną okładką autorstwa Nikodema Frodymy.

Dla nas to czas starań o dotację, przekonywania Skarbnika i negocjacji z drukarnią. Pamiętacie kotka ze Shreka i jego
oczy? Tak właśnie wyglądamy próbując
dopiąć budżet. Pomóżcie nam! Ruszają
przedpłaty.

Prosimy Oddziały o zamawianie
egzemplarzy 30. tomu „Pamiętnika PTT” dla swoich członków.
Drodzy członkowie, wpłacajcie
po 25 zł bezpośrednio w swoich
oddziałach, a my wyślemy zamówione w ten sposób książki
w pierwszej kolejności.
Liczymy na Was. To przecież nasze wspólne Towarzystwo. ■
FOT. SEBASTIAN KULIŃSKI - PTT BIELSKO-BIAŁĄ
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Wiosna, maj… Zielone góry, błękitne niebo. Dla nas to końcówka prac nad trzydziestym, jubileuszowym tomem Pamiętnika
PTT. Nie oderwiecie się od lektury. Góry
Skandynawii, północ… na samą myśl z lekka wieje chłodem. Krajobraz cudny i dziki,
fiordy, nieprzewidywalna pogoda, kiszone
śledzie i komary. Brzmi zachęcająco?
Miłośnicy tekstów popularnonaukowych
z pewnością docenią artykuły Artura Duławy o Saamach czy Łukasza Piotrowicza
o górach, które rosną. Iwona Nakoneczna-Świątek i Szymon Baron poprowadzą Was
na skandynawskie szczyty Korony Europy.
Jolanta Augustyńska pokaże, jak można
przebiec Bieg Wazów (90 km), będąc początkującym narciarzem biegowym. Józef
Haduch zachęci Was do podróżowania
po Norwegii koleją. Jacek Karczewski opisuje dwie wyprawy Oddziału Łódzkiego
PTT do Norwegii.
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