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VII Zimowe Spotkanie Oddziałów PTT w Górach Świętokrzyskich: Sandomierz: 2426.01.2020 r.
Tym razem Oddział PTT w Ostrowcu Świętokrzyskim zorganizował Ogólnopolskie Spotkanie Oddziałów
PTT w Sandomierzu.
Uczestnicy zostali w większości zakwaterowani w Bursie
Szkolnej przy ul. Wojska Polskiego 22. Część uczestników
zamieszkała w pensjonacie oraz w hotelu. Od godz.18:20
rozpoczęło się spotkanie turystyczne przy gitarze. O godz.19:00
rozpoczęło się III posiedzenie ZG PTT (relacje w dalszej części
„Klimka”).Po zakończeniu obrad wspólne śpiewy i zabawy
trwały do północy.
W sobotę rozpoczęło się zwiedzanie miasta. Sandomierz należy
do jednego z najstarszych i najbardziej malowniczo położonych
miast w Polsce. Położony jest nad Wisłą na krawędzi wyżyny
Kielecko- Sandomierskiej. Jako sedes regni principales był
siedzibą książąt i rezydencją królów.
Do centrum miasta szliśmy ulicą Żeromskiego. To przy tej
ulicy znajduje się jedne z najstarszych schronisk PTK, które
powstało z inicjatywy sandomierzanina Aleksandra
Patkowskiego. Przy tej ulicy znajduje się również Zespół Szkół
Ekonomicznych, mieszczący się w budynku dawnej Szkoły
Ćwiczeń i Liceum Pedagogicznego. Na dłużej zatrzymaliśmy
się przy kościele św. Michała i dawnym klasztorze panień
benedyktynek wzniesiony w XVII w. z fundacji Zofii
Sieniakowskiej wg. projektu Michała Linka. Od 1903 r. mieści
się tutaj Wyższe Seminarium Duchowne.
Plakat imprezy

Po drugiej stronie ulicy nad skarpą mijaliśmy kościół św. Józefa i dawny klasztor reformatów. Jest to
najmłodszy kościół spośród zabytkowych kościołów Sandomierza. Został konsekrowany w 1697 r.
Osobliwością kościoła są zwłoki Teresy Izabeli Morsztynówny umieszczone w szklanej trumnie w
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podziemiach kościoła. Obok kościoła znajduje się park miejski założony w 1872 r. W pobliżu Parku
Miejskiego przy ul. Mickiewicza znajduje się Cmentarz Katedralny, założony przed 227 laty.
W drodze do rynku zatrzymaliśmy się przed Bramą Opatowską.
Ta gotycka brama wjazdowa do miasta powstała w XIV w. z
fundacji króla Kazimierza Wielkiego. Nie dotrwały do naszych
czasów bramy: Zawichojska, Lubelska i Krakowska. Brama jest
zwieńczona późniejszą attyką. Z bramy było wejście na mury
miejskie, których pozostałości mogliśmy podziwiać. Z Bramy
Opatowskiej rozpościera się wspaniały widok na całe miasto i
okolice.
Obok Bramy Opatowskiej znajduje się kościół św. Ducha. Wraz
z przyległymi budynkami tworzył zespół klasztorny
prowadzony przez zakon szpitalników zwany duchakami.
Pierwotny drewniany zespół wzniesiony z fundacji kasztelana
krakowskiego Żegoty w 1303 r. spłonął w czasie najazdu
Litwinów w 1349 r. Odbudowany został w końcu XIV w.
W kaplicy Pana Jezusa znajduje się figura „Chrystusa
Frasobliwego” z XV w., wg. Tradycji pochodząca z kaplicy
zamkowej.
Na ulicy Żydowskiej znajduje się dawna Synagoga powstała w
XVII w. Obecnie znajduje się tutaj siedziba Archiwum
Państwowego.
Na rynku podziwialiśmy Ratusz. Został on zbudowany w XIV
w., natomiast attyka z częścią ratusza została dobudowana w
XVI w. Jest to jeden z najpiękniejszych ratuszy renesansowych
w Polsce.
Brama Opatowska i kościół św. Ducha

Członkowie O/PTT z Sosnowca na sandomierskim Rynku
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Wieża została dobudowana w XVII w. W ratuszu znajdują się reprezentacyjne pomieszczenia Rady Miasta i
Urząd Stanu Cywilnego. W pomieszczeniach na parterze mieści się oddział Muzeum Okręgowego.

Na sandomierskim rynku przy kotwicy. Po prawej figura Matki Bożej z 1776 r.

Na sandomierskim rynku wiele kamienic zasługuje na uwagę:
 Kamienica nr 5- zwana konwiktem Boboli, w XVII w. pełniła rolę konwiktu dla młodzieży
kształcącej się w Collegium Gostomianum.
 Kamienica nr 10- zwana kamienicą Oleśnickich, zachowała pierwotny układ przestrzenny. W
kamienicy tej w 1570 r. przedstawiciele polskich luteran, kalwinów i braci czeskich zawarli „zgodę”
i opracowali obowiązujący katechizm. Z dziedzińca tej kamienicy jest wejście do Podziemnej Trasy
Turystycznej.
 Kamienica nr 12- dawny odwach, budynek klasycystyczny, wzniesiony w XIX w. Obecnie siedziba
PTTK.
 Kamienica nr 14- zwana domem Mikołaja Gomółki, wybitnego kompozytora polskiego doby
renesansu.
 Kamienica nr 23- jedna z cenniejszych kamienic, w XVI w. należała do Greka Kojszora. Zachowała
oryginalny układ przyziemia.
 Kamienica nr 27- zwana „Pod ciżemką”, w XVI w. własność Węgra Łazarczyka piwowara,
zachowała układ przestrzenny. Na piętrze, w sali restauracyjnej strop drewniany i renesansowe
biforium.
 Kamienica nr 31- w XIX w. własność rodziny Dutreppich, zachowała oryginalny układ przestrzenny
parteru.
Z sandomierskiego Rynku udaliśmy się do Collegium Gostomianum, po drodze widzieliśmy Pałac Biskupi.
Collegium Gostomianum to jedna z najstarszych szkół w Polsce. Obiekt został zbudowany w latach 16041615 przez budowniczego jezuickiego Michała Hintza. Zachowało się skrzydło dawnego kolegium jezuitów
fundowanego w 1602 r. przez Hieronima Gostomskiego. W II połowie XIX w. rozebrano skrzydło
południowe oraz kościół św. Piotra (wzmiankowany w 1166 r. Obecnie w Collegium Gostomianum mieści
się siedziba I Liceum Ogólnokształcącego im. Długosza.
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W bezpośrednim sąsiedztwie Collegium Gostomianum znajduje się Dom Długosza, dawna mansjonaria
wzniesiona w 1476 r. z fundacji Jana Długosza. Od południa nad wejściem umieszczona jest tablica
fundacyjna z herbem „Wieniawa” Jana Długosza. Od 1937 r. mieści zbiory Muzeum Diecezjalnego. Do
wybitnych eksponatów należy m. innymi: gotycki obraz „Matka Boża z Dzieciątkiem autorstwa Łukasza
Cranacha, oraz rzeźba „Matki Bożej Tronującej” z kościoła w Goźlicach z XIII w.
Następnie zwiedzaliśmy Katedrę. Wzniesiona została ona na miejscu pierwotnej romańskiej wzmiankowanej
w 1148 r, a zniszczonej najazdami Tatarów w XIII w. i Litwinów w XIV w. W 1360 r. król Kazimierz
Wielki ufundował nową kolegiatę. Na ścianach zachowały się polichromie wykonane ok. 1421 r. przez
warsztat ruski mistrza Hayla z Przemyśla. W skarbcu Katedry przechowywany jest m. innymi: przywilej II
lokacji miasta z 1286 r., relikwiarz Drzewa Krzyża Świętego podarowany Kolegiacie Sandomierskiej przez
króla Władysława Jagiełłę w uznaniu zasług rycerstwa sandomierskiego w bitwie pod Grunwaldem.
Poniżej Katedry w pobliżu starorzecza znajduje się spichlerz wzniesiony w 1696 r. Jest pozostałością
dawniej istniejącego tu portu.
Z Katedry było już bardzo blisko do zamku, wzniesionego w miejscu pierwotnej warowni istniejącej od X
w. Wznoszony z fundacji królewskiej począwszy od XIV w. W 1525 r. przekształcony został na rezydencję
renesansową wg projektu Benedykta zwanego „Sandomierzaninem”. Pierwotnie składał się z 4 skrzydeł
obejmujących kolumnowy dziedziniec. Zamek został wysadzony przez wojska szwedzkie w 1656 r. Na
zamku znajduje się muzeum historii miasta.
Kolejnym cennym zabytkiem odwiedzonym przez uczestników spotkania był kościół św. Jakuba, który wraz
z klasztorem dominikańskim jest jednym z najstarszych kościołów ceglanych na terenie Polski. Wzniesiony
został w latach 1226-1250.Od kościoła św. Jakuba małym wąwozem przez „Ucho igielne „ prowadzi skrót
do Rynku.
Warto odwiedzić również kościół św. Pawła. Parafia założona w 1226 r. Obecnie na miejscu pierwotnego
drewnianego stoi kościół zbudowany w XV w., a później rozbudowany. Obok kościoła znajduje się
cmentarz. Stefan Żeromski na nim umieścił wydarzenia opisane w „Popiołach”.
Teren na którym znajdują się oba kościoły, to tereny dawnej lokalizacji Sandomierza. Dopiero po najazdach
tatarskich lokalizacja miasta została zmieniona.
Spod kościoła św. Pawła można wejść do Wąwozu Królowej Jadwigi. Królowa często przyjeżdżała do
Sandomierza i mieszkała w pobliskim Zamku. Wąwóz doprowadza do ul. Krakowskiej - traktu
prowadzącego na Kraków. Po kilkuset metrach odchodzi ul. Salve Regina. Stąd można dojść do kopca o
nazwie Salve Regina.
Wzdłuż Wisły znajduje się na terenie kraju więcej takich kopców. Powstawały w czasach pogańskich. Czy
to był grób jakieś znanego wojownika, czy miejsce pochówku 49 pomordowanych przez tatarów
dominikanów tego nie wiemy. Historia może z czasem ujawni tajemnicę. Ks. Buliński w swojej Monografii
Sandomierza pisał, że napis na kopcu został wyryty przez konfederatów barskich. Klerycy z miejscowego
Seminarium Duchownego corocznie odświeżają napis. Kopiec jest ulubionym miejsce spacerów. Położony z
dala od miasta, wśród pięknych sadów. Ma średnicę ok. 40 m i kilkanaście metrów wysokości. Na szczycie
znajduje się kapliczka. W czasie pobytów w swoim rodzinnym mieście Sandomierzu z tego wzgórza
oglądałem kometę Halley’a(1986), kometę Hyakutake(1996) i kometę Hale’a –Boppa (1996). Miejsce to jest
oddalone od centrum i nie widać żadnych świateł zakłócających obserwację nieba.
Po zakończeniu trasy turystycznej w bursie odbył się spektakl teatralny „Osiem kobiet” w wykonaniu Teatru
Teorikon działającego przy MCK w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Następnie odbyło się spotkanie z przedstawicielem Urzędu Miasta Sandomierza. Była okazja do zapoznania
się z planami miasta w zakresie imprez kulturalnych. Prezeska Oddziału w Ostrowcu Świętokrzyskim
Grażyna Jedlikowska wręczyła nagrody dla poszczególnych Oddziałów. Warto dodać, że najliczniej grupa
dotarła z Sosnowca.
Na zakończenie odbyła się wspólna zabawa przy muzyce mechanicznej.
W ostatnim dniu imprezy część uczestników poszła na zwiedzanie „Trasy podziemnej”, cześć wybrała się na
Pieprzówki.
Góry Pieprzowe są najdalej na wschód wysuniętą częścią Gór Świętokrzyskich. Bardzo stare skały
kambryjskie liczą sobie 500 mln lat. Na terenie gór znajduje się rezerwat geologiczno- przyrodniczy.
Chroniona jest tu roślinność stepowa i 15 gatunków dzikiej róży.

KLIMEK 94

Strona 4

Góry Pieprzowe pod Sandomierzem
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Na rynku sandomierskim nastąpiło pożegnanie wszystkich ekip, które przyjechały na VII Zimowe Spotkania
Oddziałów PTT do Sandomierza. Z pewnością była to bardzo udana impreza.
W drodze powrotnej odwiedziliśmy Sulisławice. Nazywane „Częstochową Ziemi Sandomierskiej”. Znajdują
się tutaj dwa kościoły. Jeden z XIII wieku, a drugi z końca XIX w. W tym drugim znajduje się słynący
łaskami obraz Matki Boskiej Bolesnej. Obraz ze szkoły nowosądeckiej powstał ok. 1450 r. Obraz
przywiozła do pobliskiej Ruszczy Rosjanka Dorota Ogrufina. W pobliżu kościołów znajduje się cmentarz,
na którym znajduje się kwatera partyzancka Oddziału „Jędrusie”. W pobliskim kościele drukowali gazetę
„Odwet”.

Sulisławice

Kolejną miejscowością odwiedzoną był Klimontów. Od 1.01.2020 r. Klimontów jest ponownie miastem.
Jego historia sięga XIII w. W 1613 r. w Klimontowie powstał klasztor Dominikanów, natomiast w latach
1643- 1649 powstaje kolegiata z fundacji Jerzego Ossolińskiego. Kolegiata pod wezwaniem św. Józefa była
zaprojektowana przez Senesa. Warto zwrócić uwagę na synagogę.
Z Klimontowa pochodził Bruno Jasieński, polski poeta i współtwórca polskiego futuryzmu.
Ponadto warto zwrócić uwagę na pamiątkowe obeliski związane z tragicznymi wydarzeniami II wojny
światowej.
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Klimontów

W pobliżu Klimontowa w drodze na Ujazd znajduje się miejscowość Konary. To pod tą miejscowością w
dniach 16-25.05.1915 r. I Brygada Legionów pod dowództwem brygadiera Józefa Piłsudskiego stoczyła
bitwę z Rosjanami. Brygada walczyła w ramach wojsk austro- węgierskich.

Pomnik upamiętniający bitwę pod Konarami
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Ostatnim miejscem na naszej trasie był Jędrzejów. To sprowadzenie w 1114 r. zakonu cystersów dało dalszy
impuls dla dynamicznego rozwoju miasta. Cystersi przybyli z opactwa Morimond w Szampanii. W 1140 r.
powstaje klasztor cystersów. W klasztorze spędził ostatnie lata życia wybitny biskup i kronikarz polski
Wincenty Kadłubek. Został tam pochowany.
W Jędrzejowie odwiedzamy cmentarz, na którym znajdują się kwatery żołnierzy poległych w czas I wojny
światowej.
VII Zimowe Spotkanie Oddziałów PTT przeszło do historii. Do zobaczenia za rok.
Relacja: Zbigniew Jaskiernia

III Posiedzenie ZG PTT: 24.01.2020 r - Sandomierz
III Posiedzenie ZG PTT w dniu 24.01.2020 r. odbyło się w Bursie przy ul. Wojska Polskiego 22 w
Sandomierzu przy okazji VII Ogólnopolskich Spotkań Oddziałów PTT organizowanych przez Oddział PTT
w Ostrowcu Świętokrzyskim.
1/ Na początku posiedzenie uczczono minutą ciszy pamięć o Robercie Stanisławskim członku PTT z
Krakowa, byłym członku ZG PTT.
2/ Ustalono zasady rozdziału środków w ramach 1%. Globalnie zgromadzono 7100 zł. Jeżeli do 15 marca
Oddziały nie zadysponują kwot, to całość przejdzie na ZG PTT.
3/ Skarbniczka przekazała informację na temat stanu finansów oraz przedstawiła preliminarz budżetowy na
2020 r.
4/ Józef Haduch przedstawił informację, jak na tę chwilę rozdysponowany został Pamiętnik Tom Nr 27.
5/ W dyskusji padały głosy w jaki sposób zbilansować koszty wydawania Pamiętnika.
6/ Wstępnie ustalono termin Prezydium PTT na 28.03.2020 r.
7/ W dyskusji poruszono temat „Co słychać:. Czy powinien to nadal być miesięcznik, czy może kwartalnik.
8/ Oddział PTT w Nowym Sączu został wyróżniony dyplomem ZG PTT.
9/ Dyskutowano, czy PTT powinien robić własne kursy na przewodnika tatrzańskiego. Oddziały mają do
31.03.2020 r. zgłosić chętnych koszt 3 tys. zł.
10/ Dyskutowano czy nadal powinien być prowadzony Konkurs Wiedzy o Górach. Podkreślano, że udział
młodzieży w finale centralnym wiąże się z takimi elementami jak: obsługa nauczycieli, koszt transportu,
ubezpieczenie itp.
11/ Zaproponowano powstanie Komisji ds. młodzieży. Członkowie Komisji powinni wspierać powstawanie
szkolnych kół PTT.
12/ O/PTT w Dęblinie przedstawił propozycję Hymnu PTT. Autor tekstu Kazimierz Przerwa-Tetmajer,
Muzyka: Stanisław Ignacy Rączka.
13/ Dyskutowano nad tematem procedury sztandarowej w PTT.
14/ Do końca lutego 2020 upływa termin zamówień na stare Pamiętniki PTT.
15/ Dyskutowano czy nie należy zwoływać Kolegium Prezesów Oddziałów PTT.
16/ Kol. Krakowski z O/PTT w Mielcu zaapelował, aby przekazywać do siedziby ZG PTT znaczki, plakietki
z imprez oddziałowych.
17/Przedstawiono propozycje ożywienia pomieszczeń siedziby ZG PTT w Krakowie.
18/ Zostały zgłoszone kandydatury do członkostwa Honorowego PTT dla Alicji Nabzdyk i Remigiusza
Lichoty.
19. Omówiono dotychczasowe działania w sprawach RODO.
20/ Po wyczerpaniu tematów posiedzenie zostało zakończone.
Relacja i zdjęcia: Zbigniew Jaskiernia
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III Posiedzenie ZG PTT w Sandomierzu: 24.01.2020 r.
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Ważne rocznice 2020 r.






















200 Rocznica Urodzin Tytusa Chałubińskiego, wybitnego lekarza, miłośnika Tatr.
200 Rocznica Urodzin Jędrzeja Wali, jednego z pierwszych przewodników tatrzańskich
180 Rocznica Urodzin Walerego Eljasza- Radzikowskiego, pisarza, działacza TT
175 Rocznica Urodzin Franciszka Neużila, pierwszego dyrektora Szkoły Przemysłu Drzewnego w
Zakopanem.
170 Rocznica Urodzin Bartłomieja Obrochty- słynnego skrzypka podhalańskiego
160 Rocznica Urodzin Jana Gwalberta Pawlikowskiego, taternika, działacza ochrony przyrody
155 Rocznica Urodzin Stanisława Sokołowskiego- prof. UJ, rzecznika ochrony i utworzenia TPN
130 Rocznica Urodzin Stanisława Gąsiennicy Szymków z Lasa, przewodnika tatrzańskiego
130 Rocznica Urodzin Kazimierza Schiele- taternika, alpinisty
120 Rocznica Urodzin Stefana Zwolińskiego, badacza jaskiń tatrzańskich
110 Rocznica urodzin Marii Krzeptowskiej, wieloletniej kierowniczki schroniska w Dolinie Pięciu
Stawów
110 Rocznica śmierci- Karola Pieniążka, członka Wydziału TT, V-ce Prezydenta Krakowa.
110 Rocznica śmierci Klemensa Bachledy- przewodnika tatrzańskiego
105 Rocznica śmierci Stanisława Witkiewicza, malarza, pisarza, twórcy stylu zakopiańskiego
90 Rocznica śmierci Władysława Orkana, pisarza, piewcy rodzinnych Gorców
90 Rocznica śmierci Kazimierza Dłuskiego, doktora medycyny, zasłużonego społecznika
zakopiańskiego
90 Rocznica Urodzin- Krzysztofa Berbeki- taternika i alpinisty
70 Rocznica Śmierci Zbigniewa Abgarowicza- taternika
65 Rocznica Śmierci Tadeusza Zwolińskiego, badacza jaskiń tatrzańskich
55 Rocznica śmierci Juliusza Zborowskiego- długoletniego dyrektora Muzeum Tatrzańskiego
40 Rocznica śmierci Antoniego Rząsy, rzeźbiarza, nauczyciela Szkoły Kenara w Zakopanem
Opracowanie: Zbigniew Jaskiernia

Sukcesy Jerzego Kulawiaka
Kolejne sukcesy zanotował członek Oddziału PTT w Sosnowcu Jerzy Kulawiak. Podczas rozegranych w
listopadzie 2019 r. Mistrzostw Polski w Krakowie w judo zdobył złoty medal. Ponadto zdobył Puchar dla
najstarszego zawodnika. Jerzy startuje w kategorii M10. Gratulacje !!!

Opracowanie i foto: Zbigniew Jaskiernia
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I Prezydium ZG PTT w Krakowie w dniu 16.11.2019 r.
Prezydium prowadził V-ce Prezes ZG PTT Józef Haduch. W czasie obrad omawiano następujące tematy:
1/ Dokonano analizy stanu liczbowego Pamiętników PTT. Podjęto decyzje odnośnie rozdysponowania
starszych numerów.
2/ Dokonano analizy stanu przygotowań do wydanie Pamiętnika Tom Nr 28.
3/ Przeanalizowano formę dalszego wydawania „Co słychać”.
4/ Omawiano zasady umieszczania informacji na stronie internetowej ZG PTT.
5/ Skarbniczka dokonała analizy finansów ZG PTT.
6/ Ustalono, że przyznane Medale 100 lecia Odzyskania Niepodległości zostaną wręczone w dniu
30.05.2020 r. w Krakowie w czasie Zjazdu PTT. Prezesi Oddziałów zostaną powiadomieni, kto otrzymał to
wyróżnienie.
7/ Prezydium ZG PTT dokonało zatwierdzenia zmian w Regulaminie GOT PTT.
8/ Na Konferencji Naukowej „Zaczęło się od Tatr” w Krakowie w dniach 22-23.22.2019 r. referaty w
imieniu PTT wygłoszą: Paweł Myślik i Józef Haduch.
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Relacja i foto: Zbigniew Jaskiernia

Członkowie Oddziału PTT w Sosnowcu na turystycznych szlakach: II połowa 2019
Niemcowa: 9-11.2019
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Wyspy Kanaryjskie

Maciejowa- Gorce: 30.11.2019
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Zawody kajakowe w Rybniku: 7.12.2019 r.

Wigilia w schronisku na Hali Boraczej: 14.12.2019 r.

Zdjęcia: Archiwum O/PTT Sosnowiec
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Polskie Towarzystwo Tatrzańskie w 1938 r. na łamach prasy regionalnej (część II).
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WYDAWCA: POLSKIE TOWARZYSTWO TATRZAŃSKIE Oddział/PTT im.Gen.
M.Zaruskiego w Sosnowcu
Organizacja Pożytku Publicznego Nr KRS 0000115547
www.sosnowiec.ptt.org.pl, mail:zbigniew.jaskiernia@gmail.com
Redakcja: Redaktor Naczelny - Zbigniew Jaskiernia
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