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X Posiedzenie ZG PTT w 29.01.2022 r. 

 
Posiedzenie odbyło się w siedzibie ZG PTT w Krakowie. Cześć uczestników brała udział osobiście, część 

zdalnie dzięki platformie DISCORD. Posiedzenie prowadziła Prezes ZG PTT Jolanta Augustyńska. Podczas 

obrad omawiano następujące zagadnienia: 

 

• Przyjęto porządek posiedzenia 

• Przyjęto protokół IX posiedzenia ZG PTT. 

• Koleżanka Prezes złożyła relację ze spotkania delegacji ZG PTT i ZG PTTK. Spotkanie odbyło się w 

Krakowie. Spotkanie przebiegało w sympatycznej atmosferze. Stwierdzono, że obie organizacje mają 

podobne cele i zakresy działań. Zbliżająca się 150 rocznica powstania TT jest okazją o 

przeprowadzenia wspólnych obchodów. Padł pomysł o przeprowadzenie wspólnej Konferencji 

Historycznej. PTTK zadeklarowało umożliwienie dostępności do PTTK-owskiej bazy szlaków. 

Komunikaty odnośnie wspólnego spotkania ukazały się na stronach PTT i PTTK. 

• Zarząd Główny PTT powoła Komisję ds. przeprowadzenia Komisji Historycznej. 

• W czasie posiedzenie Tomasz Kwiatkowski przedstawił w imieniu Komisji propozycje odnośnie 

nadania godności Członka Honorowego PTT. Padły następujące kandydatury: Alicja Nabzdyk, 

Włodzimierz Janusik, Ludwik Rogowski, Janusz Smolka, prof. Jerzy Lefeld. Kol. Haduch 

przedstawił kandydatury prof.: Nicieji i Rokosza. Decyzje w tej sprawie podejmie najbliższy Zjazd 

PTT. 

• Koleżanka Skarbnik ZG PTT przedstawiła sprawozdanie finansowe. 

• Kol. Nikodem Frodyma przedstawił wstępną symulację odnośnie ilości delegatów w poszczególnych 

Oddziałach PTT. Na dzień posiedzenia O/PTT w Sosnowcu przysługiwać będą 2 mandaty na Zjazd 

PTT. 

• Ustalono ,że kolejne XI posiedzenie ZG PTT odbędzie się w dniu 1.03.2022 r. 

• Na dzień posiedzenia ZG sprawozdanie z działalności przedstawiły Komisje: Historyczna i ds. GOT. 

• Na chwilę obecną nie udało się wypracować porozumienia w sprawie nowych odznak PTT. Na 

kolejnym posiedzeniu ZG dyskusja będzie kontynuowana. 

• Sprawozdania z działalności Oddziałów PTT mają zostać opracowane do końca stycznia 2022 r. 
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X posiedzenie ZG PTT w dniu 29.01.2022 r. w Krakowie 

 

           Opracowanie: Z. Jaskiernia 

           Foto: Archiwum Oddziału PTT 

 

 

Lawina w rejonie Morskiego Oka 

 
W nocy z 1/2 lutego 2022 r. z Marchwicznego Żlebu w rejonie Morskiego Oka zeszła potężna lawina. 

Gdyby zeszła w ciągu dnia mogło dojść do potężnej tragedii, bowiem w tym miejscu przebywa zawsze 

bardzo wielu turystów. 

 

 
 

          Opracowanie: Z. Jaskiernia 

          Foto: Andrzej Marcisz 
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Prof. Zdzisław Jan Ryn nie żyje 

 
W dniu 6 lutego 2022 r. w wieku 84 lat zmarł Zdzisław Jan Ryn. Polski 

dyplomata, lekarz psychiatra, prof. nauk medycznych Collegium Medicum 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Publicysta, były ambasador RP 

w Chile i Argentynie, alpinista, podróżnik, członek The Explorers Club. 

Znawca i badacz Andów. W latach 2011- 2014 Prezes, a od 2014 r. Członek 

Honorowy Polskiego Towarzystwa Medycyny i Ratownictwa Górskiego.  

Publikował także na łamach „Wierchów” i „Pamiętnika PTT”. Tematyka 

jego artykułów dotyczyła eksploracji gór Ameryki Południowej. Był 

wybitnym specjalistą medycyny górskiej. Badał odporność organizmu na 

dużych wysokościach. 

 

Cześć Jego Pamięci 
 

 

 

 

Stanisław Kuśmierczyk nie żyje 

 
W dniu 13 lutego 2022 r. w wieku 87 lat zmarł ratownik TOPR Stanisłąw 

Kuśmierczyk. Był instruktorem taternictwa, przewodnikiem tatrzańskim i 

przez kilka lat kierownikiem schroniska na Hali Gąsiennicowej. 

Pochowany został w dniu 18 lutego 2022 r. na Cmentarzu Rakowickim w 

Krakowie. 

 

Cześć Jego Pamięci 

 

 

 

 

 
 

prof. Zygmunt Woźniczka nie żyje 

 
 

W dniu 24 lutego 2022 r. w wieku 68 lat zmarł prof. Zygmunt 

Woźniczka. Urodził się w 1954 r. w Sosnowcu. Wieloletni pracownik 

naukowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autor wielu książek o 

tematyce historycznej. Wybitny znawca historii Śląska i Zagłębia 

Dąbrowskiego. W ostatnich latach Dyrektor Instytutu Myśli Polskiej im. 

Wojciecha Korfantego w Katowicach. Mieliśmy okazję wygłaszać 

wspólnie referaty na Konferencjach w Katowicach i Dąbrowie 

Górniczej. Współpracował ze Stowarzyszeniem „Pokolenia”. 

 

Cześć Jego Pamięci 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
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XI Posiedzenie ZG PTT w dniu 1 marca 2022 r. 

 
1/ Posiedzenie prowadziła Prezes ZG PTT Jolanta Augustyńska. Posiedzenie odbywało się z 

wykorzystaniem platformy DISCORD. 

2/ Porządek obrad został przyjęty 

3/ Przyjęcie protokołu z X posiedzenia ZG PTT zostało przeniesione na  kolejne posiedzenie, z uwagi na 

fakt, że wpłynęło do członków ZG tuż przed posiedzeniem. 

4/ Podtrzymano ,że Zjazd PTT odbędzie się w dniach 4-5 czerwca  2022 r. w Zakopanem. Jeżeli nastąpią 

jakieś inne przesłanki (COViD lub rozwój wojny na Ukrainie), to wtedy będzie brana pod uwagę opcja 

zorganizowania Zjazdu jednodniowego w Krakowie. Sytuacja ta będzie omawiana na posiedzeniu ZG PTT 

w kwietniu 2022 r. 

5/ Nikodem Frodyma przedstawił symulację przydziału mandatów na poszczególne Oddziały. Brano pod 

uwagę opcję przyznania 1 mandatu, za 90 opłaconych składek w ostatnich trzech latach. W takim rozdaniu 

Oddział w Sosnowcu miał otrzymać 2 mandaty. Zgłosiłem więc wniosek o zwiększenie ilości mandatów dla 

poszczególnych Oddziałów. Ostatecznie przeszedł wniosek, aby każdemu Oddziałowi przyznać dodatkowy 

mandat. W tej sytuacji Oddział PTT w Sosnowcu będzie miał 3 mandaty. Na Zebraniu Sprawozdawczym 

wybierze 3 delegatów, i trzech rezerwowych delegatów. 

Na dzień posiedzenie ZG, Oddział PTT w Sosnowcu miał opłacone składki w ostatnich latach w 

następującej ilości: 2019 r. – 52 osoby, 2020 r. – 45 osoby, 2021 r. – 43 osoby. 

6/ Kolejne posiedzenie ZG PTT odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2022 r. 

7/ Dyskusję wokół Odznaki PTT przełożono na następne posiedzenie. 

8/ Zarząd Główny PTT zaapelował o wsparcie dla walczącej Ukrainy. Padła propozycja ,aby na stronie ZG 

PTT umieścić konto, gdzie można przelewać środki na potrzeby uchodźców. Nikodem Frodyma rozezna 

sprawę we Wspólnocie Mieszkaniowej, aby lokal PTT w Krakowie mógł być czasowo przeznaczony na 

potrzeby Ukraińców. 

9/ Jerzy Krakowski referował przygotowania do kolejnych kursów znakarzy. 

10/ Po wyczerpaniu wszystkich punktów posiedzenie zakończono. 

 

Relacja: Zbigniew Jaskiernia 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Śmierć na Cerro Torre 

 
Do tragicznego wypadku doszło w dniu 28 stycznia 2022 r. na andyjskim szczycie Cerro Torre w Patagonii. 

Na ten szczyt wchodziła się dwójka wspinaczy: Włoch Corrado Pesce i Argentyńczyk Tomas Roy Aquilo. 

Po zdobyciu szczytu liczącego 3133 m npm, biwakowali na małej półce w ścianie. Wtedy spadła na nich 

ogromna lawina śniegu i kamieni. Argentyńczyk miał złamany obojczyk i żebra. Udało mu się zjechać na 

linie, gdzie przejęły go służby ratownicze. Obrażenia Włocha były znacznie poważniejsze miał złamaną 

miednicę i kręgosłup. Służby ratownicze z wykorzystaniem drona ustaliły miejsce biwaku Włocha. W tych 

warunkach śmierć z powodu hipotermii następuje w ciągu 2 godzin. Życia nie udało się uratować. 
 

 

 

 
Corrado Pesce i szczyt Cerro Torre w Patagonii. 
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XXXVII Zimowe Wejście na Babią Górę: 25 – 27.02.2022 r. 

 
Tegoroczna impreza już po raz kolejny przebiegała w odmiennych niż zwykle warunkach. Z jednej strony 

nadal trwały obostrzenia związane z pandemią COViD - 19, a z drugiej strony w dniu 24 lutego 2022 r. 

Rosja najechała Ukrainę. Polskę zalała fala uchodźców od naszego wschodniego sąsiada. Podobnie jak to 

miało miejsce w ostatnich latach główną bazą imprezy było schronisko na Markowych Szczawinach. 

Uczestnicy zjeżdżali tam już od czwartku. W sumie w schronisku zameldowało się 107 osób. Część osób 

nocowała w schronisku na Hali Krupowej, i na Markowe Szczawiny w sobotę rano ruszyła pieszo i na 

skiturach. Nasza grupa już kolejny raz bazę miała w Zawoi. Tym razem naszą bazą był Pensjonat „Pod 

kwiatkiem”. W drodze dojazdowej do Zawoi zatrzymaliśmy się tradycyjnie w Karczmie „Rzym”. Jedna 

osoba poszła żółtym szlakiem na Mosorny Groń. Wieczorem tradycyjne posiady przy gitarze. W naszej 

grupie były osoby z Jastrzębia – Zdroju, Żor, Rybnika , Londynu i Sosnowca. W sobotę cztery osoby ruszyły 

na Markowe Szczawiny, a trzy osoby zostały w Zawoi, aby pojeździć na nartach i pospacerować. Na 

podejściu już zmienionym przebiegiem szlaku zielonego spotkaliśmy na trasie turystów z Jasienicy. Pogoda 

była dobra. Podejście utrudniał oblodzony szlak pokryty śniegiem. Raki więc były bardzo przydatne. W 

schronisku ruch był bardzo duży. W tym czasie gdy nasi uczestnicy wchodzili na Babią Górę, do schroniska 

na obiad przychodzili turyści. Powszechną uwagę skupiła na sobie dwójka młodych turystów, którzy do 

schroniska przynieśli trzymiesięczną córkę z zamiarem wejścia wspólnie na Babią. Pomimo naszych 

protestów, nie zaprzestali przygotowania dziecka do wejścia na szczyt. W schronisku naszą uwagę zwróciły 

dwie panie z obsługi schroniska rodem z Ukrainy. Po wspólnych śpiewach, musieliśmy niestety dać sygnał 

do odwrotu. Droga powrotna przebiegła bez żadnych problemów. W pensjonacie kolejnym spotkaniem przy 

gitarze podsumowaliśmy wyjazd. Wszyscy byli bardzo zadowoleni z imprezy. W niedzielę część osób 

wybrało się na narty. My postanowiliśmy wyjechać do Suchej Beskidzkiej do Karczmy „Rzym” na 

degustację potraw kuchni suskiej. Mam nadzieję, że spotkamy się za rok. 
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Zdjęcia z XXXVII Zimowego Wejścia na Babią Górę w dniach 25 - 27.02.2022 r. 

 

Opracowanie: Zbigniew Jaskiernia 

Foto: Archiwum Oddziału PTT w Sosnowcu 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Jan Dorman - 110. rocznica urodzin 

 
Jan Dorman urodził się w Sosnowcu w dniu 11 

marca 1912 r. W latach 1928 – 1933 był słuchaczem 

Męskiego Seminarium Nauczycielskiego w 

Sosnowcu. Potem pracował na Polesiu. W latach 

1938 – 1939 r. studiował malarstwo na Akademii 

Sztuk Pięknych w Krakowie. Już w trakcie nauki w 

Seminarium Nauczycielskim wykazywał wielkie 

zainteresowanie teatrem. Grywał na scenie, 

reżyserował spektakle i tworzył scenografie. 
                          Jan Dorman z podopiecznymi 

 

 

Teatrzyki dziecięce prowadził już jako student, a później nauczyciel. W 1945 r. wraz z małżonką założył w 

Sosnowcu Międzyszkolny Teatr Dziecka. Z czasem Teatr miał siedzibę przy ul. Żytniej w Sosnowcu w 

domu Związku Zawodowego Górników. W 1950 r. Teatr przenosi się do Będzina. Od 1.04.1951r. otrzymał  

nazwę Teatr Dzieci Zagłębia. Kierował tą placówką, aż do przejścia na emeryturę w 1978 r. Obecnie 

placówka nosi imię Jana Dormana. Zmarł w dniu 21 lutego 1986 r. w Będzinie. 
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Paul Godwin – 120. rocznica urodzin i 40. rocznica śmierci 

 
Urodził się w Sosnowcu w dniu 28 marca 1902 r. Właściwe nazwisko Pinkas 

Goldfein. Młodość spędził w Sosnowcu. Następnie wyjechał do Warszawy, 

gdzie pobierał naukę gry na skrzypcach. Z czasem wyjechał do Berlina. 

Dyrygował wieloma orkiestrami. Największe sukcesy odnosiła jego orkiestra 

pod nazwą „Tanz - Orchester Paul Godwin”. Był autorem wielu aranżacji 

standardów muzyki rozrywkowej.  Nagrywał wiele dla niemieckiej wytwórni 

„Deutsche Grammophon”. Po wybuchu II wojny światowej wyjechał do 

Holandii. Zmarł w dniu 9 grudnia 1982 r. w miejscowości Driebergen 

(Holandia). 

 

Mam nadzieję, że władze Sosnowca uhonorują nazwą ulicy swojego wybitnego 

mieszkańca. 

 
Opracowanie: Zbigniew Jaskiernia 

 

 

Paul Gowin   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze  

 

Oddziału PTT im. Gen. M. Zaruskiego w Sosnowcu 

 

w dniu 6 kwietnia 2022 r. o godz.18:00 

 

w restauracji „ Mood Food & Bar” w Sosnowcu ul. Warszawska 5a 

 

Obecność obowiązkowa 
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