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ROK  XX  STYCZEŃ    2015     1(74) 
 

Sprawozdanie z działalności Oddziału PTT im. G. Mariusza Zaruskiego w Sosnowcu za 

rok 2014 
 

   Spotkania członków Oddziału odbywały się w każdą pierwszą środę miesiąca. Członkowie spotykali się w 

siedzibie Klubu „Aven” mieszczącym się w budynku Energetycznego Centrum Kultury im. Jana Kiepury 

przy ul. Będzińskiej oraz w  klubie „Music Park Cafe” przy ul. Legionów. 

Ton spotkaniom nadawała problematyka górska. Przekazywane były bieżące informacje z życia PTT, 

omawiano współpracę z ZG PTT i innymi zaprzyjaźnionymi organizacjami. Nie zabrakło także wspólnego 

śpiewania piosenek turystycznych i poezji. 

 

   Tematyka prelekcji: 

 

   styczeń  

8.01.- „Po perłowy naszyjnik”- prowadzenie Jerzy Zaciera. Wyprawa na Amadablam. 

 

   luty  

5.02.- Prelekcja Zenona Grudzińskiego „Moje Tatry w Fotografii- wrzesień w Tatrach” oraz Pawła Kosmali 

„Prawie Korona”- wspomnienia z biegu wokół Kotliny Kłodzkiej (235 km). 

  

   marzec 

5.03. Na krańce świata- Marcin Franke 

 

   kwiecień 

3.04. „Nepalskie Aniołów Wędrowanie” – Aleksandra Anielska- wspomnienia  z trekingu. 

 

   maj  

7.05.- Spotkanie w  „Music Park Cafe” -    „ Zawitał czas poezji”- piosenki poetyckie w wykonaniu 

koleżanek i kolegów z naszego Oddziału. 

 

   czerwiec 

„Zawitał poezji czas- część 2” 

 

   wrzesień 

3.09.- „Wakacyjne wspomnienia”- prezentacja fotografii z wakacyjnych wojaży członków Oddziału. 
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   październik 

1.10.- „Tatry”- prezentacja fotografii wykonanych podczas tygodniowego pobytu w górach  (Kopa 

Kondracka, Kasprowy Wierch, Karb, Chata Terycho i inne). Bożena i Arkadiusz Wardyniowie, Jolanta i 

Zbigniew Ujmowie. 

 

   listopad 

„Kreteńskie wakacje Beaty i Soni” – wspomnienia koleżanek z wakacji na Krecie. 

 

   grudzień 

3.12. „Dolina Rohacka” - prelekcja Zbigniewa Jaskierni: relacja z  „I Letniego Spotkania O/PTT Sosnowiec  

w Rohaczach „ Zuberec-Słowacja. 

 

 

 

   W 2014 roku członkowie naszego Oddziału brali udział w imprezach turystycznych organizowanych przez 

inne Oddziały PTT , oraz w Ogólnopolskim Spotkaniu Oddziałów PTT na Turbaczu. Nasze koleżanki i 

koledzy brali także udział w kolarskiej „Zagłębiowskiej Masie Krytycznej”, Barbórkowym Wyścigu 

Kajakowym na Zalewie Rybnickim. Członkowie naszego Oddziału organizują wypady rowerowe po okolicy 

lub po Jurze Krakowsko- Częstochowskiej. Regularnie ukazuje się nasze pismo oddziałowe „Klimek” 

redagowane przez kolegę Zbigniewa Jaskiernię. W minionym roku ukazały się 4 numery. W kwartalniku 

zamieszczane są opisy wypraw podejmowanych przez członków Oddziału, wspomnienia i aktualności z 

życia PTT, teksty poetyckie i opowiadania. 

 

   Nasze imprezy: 

 

5.- 6.01 

Wycieczka w Beskidy z bazą na Potrójnej. 

 

14.02. 

Bal Karnawałowy w Restauracji „Axel”. Wspólnie z PTSE. 

 

14.-16.03. XXIX Zimowe Wejście na Babią Górę. Oprócz wejścia na szczyt, odbyło się ponadto: 

- szkolenie lawinowe poprowadzone przez Sebastiana Fijaka 

- koncert zespołu „Bez Paniki” 

 

25.03 

Wyprawa na Kozi Wierch podjęta przez Pawła Kosmalę, Krzysztofa Wesołowskiego, Krystynę Lenczak i 

Dariusza Turka. 

 

22.- 25. 05 

Wycieczka w Tatry z bazą w schronisku na Polanie Chochołowskiej. Uczestnicy dokonali wejść na Grzesia, 

Rakonia, Wołowiec, Starorobociański Wierch. 

 

20.-22.06 

„XI Jurajski Rajd Rowerowy” z bazą w Siedlcu. Rekordziści tej imprezy przejechali ponad 220 kilometrów. 

 

25.-27.07 

„Krajobrazy Ponidzia”. Zwiedzanie okolic Pińczowa z bazy w Marianowie, rowerami lub pieszo. 

 

15.-17.08 

Impreza wspólna z PTSE. Zwiedzanie okolic Podlesic na rowerach. Ognisko i wspólne śpiewanie piosenek 

turystycznych. 
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21.-24.08 

„I Letnie Spotkanie O/PTT Sosnowiec w Rohaczach”. W programie znalazło się wejście na Salatyński 

Wierch, Brestową, oraz zwiedzenie Doliny Rohackiej, 

 

19.-21.09 

„ IX Pożegnanie lata na Jasieniu”- Beskid Wyspowy 

 

21-27.09. 

Tygodniowy pobyt w Tatrach kilku członków Oddziału. Trasy- z Kasprowego na Kopę Kondracką, przez 

Dolinę Suchej Wody nad Czarny Staw i Przełęcz Karb, dojście do Chaty Terycho, spacery po Ścieżce nad 

Reglami i inne) 

 

29.-30.10. 

„Andrzejkowy Turbacz” 

 

12.12 Wigilia Oddziałowa – Restauracja „Music Park Cafe” 

 

 
 

 
 

 
 

Migawki z imprez naszego Oddziału i udziału w innych. 
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Zarząd Oddziału PTT im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Sosnowcu 

 
1.Prezes- Sylwester Dąbrowski, rolnik, Sosnowiec 

2.Wiceprezes- Paweł Kosmala, nauczyciel, Sosnowiec 

3.Skarbnik- Bożena Wardyń, technik BHP, Sosnowiec 

4.Sekretarz- Jolanta Kurowska- Ujma, emeryt, Sosnowiec 

5.Członek Zarządu- Tomasz Grabolus, nauczyciel, Sosnowiec 

 

Komisja Rewizyjna 

 

6.Przewodniczący- Zbigniew Zawiła, politolog, Sosnowiec 

7.Członek- Małgorzata Mużykowska, emeryt, Sosnowiec 

8.Członek- Krzysztof Kubis, emeryt, Sosnowiec 

 

Sąd Koleżeński 

 

9.Przewodniczący- Krzysztof Czesak, inżynier leśnik, Sosnowiec 

10.Członek- Arkadiusz Wardyń, technik elektryk, Sosnowiec 

11.Członek- Olga Nabrdalik, technik odzieżowy, Sosnowiec 

 

Członkowie Oddziału 

 

12.Baran Rafał, dyspozytor ruchu sieci, Dąbrowa Górnicza 

13.Ciepły Ireneusz, brygadzista, Mysłowice 

13.Dąbrowska Anna, emeryt, Sosnowiec 

14.Doros Tadeusz, lekarz medycyny, Sosnowiec 

15.Jaskiernia Zbigniew, inżynier metalurg, Sosnowiec 

16.Jurczyńska Justyna, technik obsługi ruchu, Czeladź 

17.Jurkowska Hanna, pracownik umysłowy, Sosnowiec 

18.Kołodziejska Edyta, pilot wycieczek, Tychy 

19.Królicka Olga, referent, Dąbrowa Górnicza 

20.Kluczny Czesław, emeryt, Sosnowiec 

21.Kubis Ewa, ekonomistka, Sosnowiec 

22.Kubis Aleksandra, studentka, Sosnowiec 

23.Kwaśniak Piotr, kierowca, Sosnowiec 

24.Miechówka Rafał, mechanik samochodowy, Mysłowice 

25.Mrożek Sławomir, pracownik komunikacji miejskiej ,Mysłowice 

26.Mucha Filip, student, Sosnowiec 

27.Mucha Zdzisław, technik energetyk, Sosnowiec 

28.Niedbał Witold, pracownik umysłowy, Sosnowiec 

29.Płonka Danuta, kasjer, Sosnowiec 

30.Przywarty Ewa, ekonomistka, Sosnowiec 

31.Reczko Jacek, górnik, Mysłowice 

32.Sowa Dorota, pracownik umysłowy, Sosnowiec 

33.Stefaniak Dariusz, spedytor, Sosnowiec 

34.Strzeszkowski Grzegorz, pracownik umysłowy, Sosnowiec 

35.Sztyler Jacek, przedsiębiorca, Katowice 

36.Sztyler Julia, przedsiębiorca, Katowice 

37.Topolska Aleksandra, Sosnowiec 

38.Turek Dariusz, nauczyciel, Sosnowiec 

39.Ujma Zbigniew, inżynier energetyk, Sosnowiec 

40.Wesołowski Krzysztof, tokarz-frezer, Sosnowiec 
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41.Wolny Leszek, technik, Rybnik 

42.Wojtasiński Adam, górnik, Sosnowiec 

43.Woźniak Jerzy Lucjan, poeta, Sosnowiec 

44.Wrzesień Maria, księgowa, Czeladź 

45.Ziuziańska Barbara, pracownik biurowy, Katowice 

46.Żołędzka Anna, referent, Sosnowiec 

47.Żołędzki Bartłomiej, elektronik, Sosnowiec 

 
 

Ważne rocznice 2015 roku 

 
 195 rocznica urodzin Tytusa Chałubińskiego- wybitnego lekarza, taternika, wielkiego miłośnika Tatr. 

 195 rocznica urodzin Jędrzeja Wali- jednego z najstarszych przewodników tatrzańskich. 

 165 rocznica urodzin Bartusia Obrochty- słynnego skrzypka zakopiańskiego, przewodnika 

tatrzańskiego. 

 160 rocznica urodzin Wojciecha Gąsienicy Giewonta- zasłużony działacza społecznego Zakopanego 

 155 rocznica urodzin Jana Gwalberta Pawlikowskiego- taternika- działacza ochrony przyrody, prof. 

Akademii Rolniczej w Dublanach. 

 155 rocznica urodzin Ludwika Chałubińskiego, syna Tytusa, taternika. 

 155 rocznica urodzin Stanisława Krzeptowskiego „Białego”- gawędziarza góralskiego, pisarza 

ludowego. 

 150 rocznica urodzin Stanisława Sokołowskiego- profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, leśnika, 

rzecznika ochrony i utworzenia Tatrzańskiego Parku Narodowego. 

 150 rocznica urodzin Michała Kapp- działacza społecznego, członeka Związku Przyjaciół 

Zakopanego, członka TT 

 145 rocznica urodzin Mieczysława Sędzimira- działacza TT i PTT. 

 140 rocznica urodzin Władysława Orkana- pisarza, piewcy rodzinnych Gorców. 

 140 rocznica urodzin Wojciecha Roja Gąsienicy- działacza społecznego, posła na Sejm. 

 125 rocznica urodzin Stanisława Gąsienicy Szymków z Lasa- przewodnika tatrzańskiego, ratownika 

TOPR. 

 125 rocznica urodzin- Janusza Wiktora Kotarbińskiego- malarza, literata, badacza jaskiń 

zakopiańskich. 

 125 rocznica urodzin Mariana Adama Liberaka- leśnika, pisarza, działacza społecznego. 

 125 rocznica urodzin Kazimierza Schiele- taternika, alpinisty i działacza narciarskiego. 

 115 rocznica urodzin Andrzeja Czarniaka- zakopiańskiego architekta, twórcy i współtwórcy planów 

budowy wielu schronisk tatrzańskich. 

 115 rocznica śmierci Władysława Landsberga- weterana Powstania Styczniowego. 

 115 rocznica urodzin Stefana Zwolińskiego- badacza podziemnego świata Tatr, wybitnego działacza 

turystycznego, fotografika. 

 105 rocznica urodzin Marii Krzeptowskiej- wieloletniej kierowniczki schroniska w Dolinie Pięciu 

Stawów 

 105 rocznica śmierci Klemensa Bachledy- słynnego przewodnika tatrzańskiego, członka TOPR. 

 105 rocznica urodzin Wojciecha Gąsienicy Juhasa- przewodnika tatrzańskiego, ratownika górskiego, 

taternika. 

 100 rocznica śmierci Stanisława Witkiewicza- malarza, pisarza, teoretyka sztuki, twórcy stylu 

zakopiańskiego. 

 95 rocznica śmierci Rozalii z Balosów Tatarowej- krawcowej, przyczyniła się do ukształtowania 

kobiecego stroju podhalańskiego. 

 85 rocznica śmierci Kazimierza Dłuskiego- doktora medycyny, zasłużonego społecznika 

zakopiańskiego. 

 85 rocznica urodzin Krzysztofa Berbeki- wybitnego taternika i alpinisty. 
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 85 rocznica urodzin- Jadwigi Brydównej- taterniczki, przewodniczki tatrzańskiej. 

 70 rocznica śmierci Kazimierza Ludwika Brzozowskiego- Koraba- artysty malarza, taternika, 

działacza społecznego. 

 70 rocznica śmierci- gen. Andrzeja Galicy, posła na Sejm. 

 70 rocznica śmierci Kazimierza Jarocińskiego- działacz TT. 

 65 rocznica śmierci Zbigniewa Abgarowicza- taternika. 

 65 rocznica śmierci Jakuba Wawrytki Gąsienicy- wybitnego przewodnika górskiego i ratownika. 

 60 rocznica śmierci Tadeusza Zwolińskiego- autora licznych map i przewodników po Tatrach, 

odkrywcy i badacza jaskiń tatrzańskich. 

 55 rocznica śmierci Przemysława Zbijewskiego, taternika. 

 50 rocznica śmierci Juliusza Zborowskiego- językoznawcy, etnografa, długoletniego dyrektora 

Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem. 

 50 rocznica śmierci Wandy Gentil- Tippenhauer Widigerowej- artystki plastyczki, turystki i 

narciarki. 

 50 rocznica śmierci Jana Tobolska- proboszcza zakopiańskiego. 

 50 rocznica śmierci Wojciecha Wawrytki Gasiennicy- przewodnika tatrzańskiego, ratownika 

górskiego. 

 45 rocznica śmierci Jana Bobowskiego- narciarza, kuriera tatrzańskiego. 

 45 rocznica śmierci Michała Pawlikowskiego- literata, historyka ( syna Jana Gwalberta). 

 40 rocznica śmierci gen. Mieczysława Boruty –Spiechowicza, pierwszego dowódcy 4 . Pułku 

Strzelców Podhalańskich. 

 40 rocznica śmierci Franciszka Wagnera- jednego z najbardziej zasłużonych i wybitnych działaczy 

narciarskich w Polsce. 

 40 rocznica śmierci- Franciszka Bujaka- narciarza , producenta nart, działacza sportowego i 

społecznego. 

 40 rocznica śmierci Stanisława Gąsienicy Sieczki- skoczka narciarskiego, olimpijczyka. 

 35 rocznica śmierci Antoniego Rząsy- rzeźbiarza, nauczyciela Szkoły Kenara w Zakopanem. 

 35 rocznica śmierci Adama Pacha- poety, gawędziarza, pisarza podhalańskiego. 

 35 rocznica śmierci Jadwigi Pierzchalanki- taterniczki, fotografika górskiego 
 

Zestawienie opracował: Zbigniew Jaskiernia  
 

W drodze na posiedzenie ZG PTT w Przecławiu 
 

Na posiedzenie ZG PTT w Przecławiu w dniu 17.01.2015 r. organizowane przez O/PTT w Mielcu 

wybraliśmy się ze Zbyszkiem Zawiłą- Przew. Głównej Komisji Rewizyjnej już w dniu 16.01.2015 r. Nasza 

trasa wiodła przez Olkusz, Wolbrom, Miechów, Jędrzejów. Pierwszą miejscowością w której zatrzymaliśmy 

się były Grabki Duże. Ta miejscowość znajduje się kilka kilometrów od Szydłowa. Znajduje się tutaj 

późnobarokowy pałac o charakterze orientalnym. Zbudował go kasztelan małogoski Stanisław Rupniewski 

herbu Średniawa w 1742 r., po pobycie w niewoli tureckiej. 

 

 
Późnobarokowy pałac w Grabkach Dużych 
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Budynek ów spełniał funkcje haremu. Pałac zaprojektował włoski architekt Franciszek Placidi. Budowla jest 

wzniesiona na planie ośmioboku, mieści na parterze olbrzymią salę z obudowanymi symetrycznie 

mniejszymi pomieszczeniami. Na piętrze znajdują się liczne pokoiki, także rozmieszczone symetrycznie. 

Pałac posiada także podziemia z systemem korytarzy. Obok pałacu znajdują się dwa pawilony, z których 

jeden służył wg tradycji tureckiej za herbaciarnię, drugi przeznaczony był do modlitwy. Obecnie budynek 

jest własnością prywatną. 

W drodze do Szydłowa mijaliśmy potężne kompleksy sadów, w których dominują różne odmiany śliwki. 

Corocznie w Szydłowie organizowane jest „Święto Śliwki”, są to sadownicze dożynki. Prezentowanych jest 

kilkanaście odmian śliwki, które można degustować a także zakupić. Dużą atrakcją jest pokaz suszenia 

owoców starodawną metodą ziemną na tzw. „laskach” oraz wystawy sprzętu sadowniczego. 

Kolejną miejscowością na naszej trasie był Szydłów. Pierwsza wzmianka o Szydłowie pochodzi z 1191 r. 

Król Kazimierz Wielki otacza miasto murami obronnymi, rezydencję królewską przekształca w warowny 

zamek i wznosi okazały kościół. Do miasta można było się dostać jedną z trzech bram: Krakowską, 

Opatowską i Wodną. Szydłów z powodu dużych kompleksów zachowanych murów obronnych jest 

nazywany polskim Carcassonne. Z zabytków na uwagę zasługuje Kościół pod wezwaniem św. Władysława. 

Ufundował go Kazimierz Wielki jako zadośćuczynienie za śmierć ks. Baryczki. Kościół zbudowano w 1355 

r. Do dzisiaj przetrwała tylko jedna brama zwana Krakowską. Główny zrąb bramy jest XIV wieczny. Po 

przeciwnej stronie drogi na skarpie stoi kościół pw. Wszystkich Świętych. Wzniesiony został w XIV w., 

zachował charakter gotycki. W 1946 r. we wnętrzu odkryto pozostałości polichromii figuralnej z ok. 1375 r. 

W XIV w. w miejscu istniejącego niegdyś dworu książęcego wzniesiono królewski zamek. Miasto Szydłów 

otoczył murami obronnymi w połowie XIV w. Kazimierz Wielki. Od strony północno-zachodniej mury 

zostały wzniesione na skraju wysokiej ściany wąwozu, opadającej do doliny rzeki Ciekącej. Od strony 

południowej i wschodniej wybudowano je na płaskim terenie i umocniono wałem ziemnym i fosą. Długość 

murów wynosiła 1080 m, a ich grubość dochodziła do 1,8 m. Powstała w ten sposób obronna warownia o 

powierzchni 6,5 ha będąca jedną z kilkunastu największych, broniących granic Małopolski. Dodatkowo 

warto także zwiedzić: skarbczyk, gdzie urządzono wystawę, bramę zamkową, synagogę, kościół i szpital św. 

Ducha. W synagodze na uwagę zasługują eksponaty związane z kultura żydowską, a także rzeźby prof. 

Gustawa Zemły. 

 

 
 

Brama Krakowska w Szydłowie 
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Kolejną atrakcją turystyczną, gdzie się zatrzymaliśmy były Kurozwęki. To wieś znajdująca się w powiecie 

staszowskim, i położona jest nad rzeką Czarną Staszowską. Pierwsze wzmianki o Kurozwękach pochodzą z 

XIII w. W 2 połowie XIV w. Dobiesław z Kurozwęk wybudował tutaj drewniano- murowany zamek, 

siedzibę rodu Kurozwęckich. Od XV w. Kurozwęki miały prawa miejskie, i utraciły je w 1870 r. Po 

Kurozwęckich kolejnymi właścicielami tej posiadłości byli: Lanckorońscy, Sołtykowie, Popiele. W XVII i 

XVIII w. był to prężny ośrodek kalwinizmu. W latach 90-tych XX w. pałac powrócił w ręce prawowitych 

właścicieli. Obecny właściciel założył stadninę koni arabskich, hodowlę bizonów amerykańskich. Na terenie 

posiadłości znajdują się ponadto drzewa-pomniki przyrody, labirynt w konopiach i mini-zoo. 

W drodze do Sandomierza mijamy Koprzywnicę gdzie znajduje się klasztor cystersów. Koprzywnica jest 

niewielką osadą na trasie z Krakowa do Sandomierza. Sławę zawdzięcza kościołowi i klasztorowi. Cystersi 

w Koprzywnicy pojawili się w II połowie XII w. Konwent koprzywnicki był fundacją komesa Mikołaja 

Bogorii za przyzwoleniem księcia krakowskiego Kazimierza II Sprawiedliwego. Za jego wstawiennictwem 

do Koprzywnicy przybyła grupa zakonników z burgundzkiego klasztoru cystersów w Morimond, jednej z 

czterech filii macierzystego klasztoru w Citeaux. Na czele grupy cystersów stał opat Teodoryk. W dniu 10 

grudnia 1240 r. klasztor zniszczyli i wymordowali zakonników Tatarzy. Kres działalności cystersów 

koprzywnickich położyła kasata klasztoru w 1819 r. Bardzo zasłużony dla ratowania dziedzictwa 

kulturowego pozostałego po cystersach jest architekt Adolf Szyszko- Bohusz. Prace nad ratowaniem 

świątyni i poklasztornych zabudowań trwają do dnia dzisiejszego. Ważnym wydarzeniem był powrót – 

utraconych w dziejowych zawieruchach relikwii patrona świątyni, św. Floriana. Staraniem ks. Wacława 

Tomczyka 4 maja 1995 r. odbyło się uroczyste sprowadzenie relikwii pozyskanych z kościoła św. Floriana 

na krakowskim Kleparzu. 

Następnym etapem naszej wycieczki był Sandomierz. To tutaj zaplanowaliśmy nocleg w drodze do 

Przecławia. Ale ponieważ mieliśmy dobry czas to ruszyliśmy na miasto. Z wielką przyjemnością pokazałem 

koledze moje rodzinne miasto, na które posiadam uprawnienia przewodnickie. Sandomierz to jedno z 

najstarszych miast Polski, o ponad 1000-letniej historii. Był siedzibą królów i książąt. Posiada ponad 120 

zabytków. Położony jest nad rzeką Wisłą. W rejonie Sandomierza w okolicach Gór Pieprzowych do Wisły 

dopływa San. Obecnie Sandomierz jest w granicach województwa świętokrzyskiego. Pierwsze ślady 

obecności człowieka na terenie obecnego Sandomierza sięgają epoki kamiennej- neolitu (5200 p.n.e). 

Zasadniczy rozwój Sandomierza nastąpił w okresie średniowiecza. Do tego przyczyniło się bardzo dobre 

położenie na styku szlaków handlowych. Pierwsze wzmianki o Sandomierzu, jako ważnym ośrodku 

miejskim pochodzą z XIV w., gdy obok Krakowa i Wrocławia zaliczony został przez kronikarza Galla 

Anonima do głównych grodów Państwa Piastów jako sedes regni principales. Sandomierz w ramach 

pierwszej lokacji położony był na wzgórzach, gdzie obecnie znajduje się kościół pw. św. Jakuba i św. Pawła. 

Tatarzy w pierwszych dwóch najazdach bardzo zniszczyli miasto i wymordowali ludność.  

 

 
Na rynku w Sandomierzu 
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W czasie III najazdu Tatarów Sandomierz już sobie poradził. Dotychczasowa drewniana zabudowa nie 

dawała gwarancji na bezpieczeństwo. Toteż król Kazimierz Wielki  buduje wiele murów i budowli, w 

miejscu gdzie książę Leszek Czarny lokował miasto na prawie magdeburskim. W Sandomierzu można 

podziwiać zabytki od stylu romańskiego po styl barokowy. Do najpiękniejszych zabytków należą: 

 Kościół św. Michała 

 Kościół św. Józefa 

 Brama Opatowska 

 Kościół św. Ducha 

 Dawna Synagoga 

 Ratusz 

 Katedra 

 Pałac Biskupi 

 Dom Długosza 

 Collegium Gostomianum 

 Spichlerz 

 Zamek 

 Zespół Klasztorny Dominikanów przy kościele św. Jakuba 

 Kościół św. Pawła 

 Dom Oleśnickich 

 

Warto ponadto wybrać się na trasę podziemną, oraz zwiedzić Wąwóz Królowej Jadwigi. Następnego dnia 

odwiedziliśmy jeszcze Cmentarz Katedralny. Cmentarz ostał założony ok. 1792 r. i jest najstarszym 

cmentarzem sandomierskim. Po przejechaniu na drugą stronę Wisły udaliśmy się do Baranowa 

Sandomierskiego. To już teren województwa podkarpackiego. W drodze do Baranowa mijaliśmy piękne 

akweny wodne powstałe po zakończeniu eksploatacji siarki w rejonie Tarnobrzegu. Najważniejszym 

zabytkiem Baranowa Sandomierskiego jest późnorenesansowy zamek siedziba rodu Leszczyńskich. Często 

zamek w Baranowie nazywany jest „drugim Wawelem”. Budowniczym zamku był Santi Gucci, a zamek 

powstał w latach 1591-1606. Zamek otoczony jest pięknym parkiem położonym na 16 hektarach. Obecnie 

zamek można zwiedzać, a jednocześnie jest wykorzystywany komercyjnie. Na miejscu znajduje się także 

hotel. Baranów Sandomierski to także ulubione miejsce na organizację konferencji. Jedną z największych 

atrakcji jest drewniana łódź wydobyta z Wisły a wykonana z pnia drzewa. 

 

 

 
 

Na dziedzińcu zamku w Baranowie Sandomierskim 
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Z Baranowa Sandomierskiego udaliśmy się do Mielca. Jako zapaleni kibice nie mogliśmy nie odwiedzić 

stadionu Stali Mielec. Ten zasłużony klub podobnie jak Zagłębie Sosnowiec przeżywa obecnie gorsze czasy. 

Obie drużyny rywalizują w II Lidze. Warto jedna zaznaczyć, że Stal Mielec to dwukrotny Mistrz Polski w 

latach: 1972/73 oraz 1975/76.  

 

 
 

Przed stadionem Stali Mielec 

 

Po zwidzeniu stadionu udaliśmy się w dalszą drogę do Przecławia. 

Przecław położony jest na terenie województwa podkarpackiego w powiecie mieleckim. Położony jest na 

lewym brzegu rzeki Wisłok. Przez miasto przepływa rzeka Słowik. Przecław oddalony jest od Mielca o 16 

km, a do Dębicy o 20 km. Najstarsza wzmianka o Przecławiu pochodzi z 1258 r.  Największą atrakcją 

Przecławia jest pałac. Pierwotnie był drewniany i znajdował się w rękach Koniecpolskich. Na miejscu 

drewnianego dworu Andrzej Koniecpolski wzniósł murowany.  

 

 
 

Zwiedzanie pałacu w Przecławiu 
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Telefon do hr. Mieczysława Reya 

 

Obiekt udostępniony jest do zwiedzania. Zamek od 1668 r. stał się własnością wojewody lubelskiego 

Władysława Reya. Bardzo dobry okres dla pałacu to czasy hrabiego Mieczysława Reya żyjącego w latach 

1836-1918, założyciela Towarzystwa Tatrzańskiego, a latach 1874-1885 pierwszego prezesa TT. 

 

      Relację opracował: Zbigniew Jaskiernia 

 

 

Relacja z obrad V posiedzenia ZG PTT w Przecławiu w dniu 17.01.2015 r. 
 

Posiedzenie ZG PTT w Przecławiu przygotował Oddział PTT w Mielcu. Obrady odbyły się w budynku 

Miejskiego Ośrodka Kultury, który mieści się przy Rynku w Przecławiu. Oddział PTT z Sosnowca 

reprezentowali: Zbigniew Jaskiernia- członek ZG PTT oraz Zbigniew Zawiła- Przewodniczący Głównej 

Komisji Rewizyjnej ZG PTT. Podczas obrad omówiono następujące tematy: 

 

 

 
Obrady ZG PTT 
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Obrady ZG PTT w Przecławiu 

 

 

1. Stan przygotowań do obchodów Roku Kazimierza Przerwy –Tetmajera związanego z obchodami 

jego 150 Rocznicy Urodzin. 

2. Podsumowanie sytuacji finansowej w PTT za rok 2014, oraz sprawa odpisów tzw 1%. 

3. Sprawozdanie Komisji Ochrony Przyrody 

4. Omówienie stanu dystrybucji Pamiętnika PTT Nr 22. 

5. Omówienie zawartości Pamiętnika PTT Nr 23. 

6. Sprawozdanie Komisji GOT. 

7. Prezes Oddziału PTT w Mielcu Jurek Krakowski przedstawił wniosek, aby rok 2018 był w PTT 

rokiem Mieczysława Reya, pierwszego Prezesa Towarzystwa Tatrzańskiego. Padła propozycja , aby 

w roku 2018 ufundować dwie tablice pamiątkowe i umieścić je w Przecławiu i w Mikulińcu, gdzie 

pochowany jest Rey. 

8. Zbigniew Jaskiernia z O/PTT w Sosnowcu zaprosił wszystkich uczestników do udziału w XXX 

Zimowym Wejściu na Babia Górę w dniach 6-8.03.2015 r. Impreza organizowana jest przez Oddział 

PTT w Sosnowcu. 

 

Relację opracował: Zbigniew Jaskiernia 
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