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XIII Posiedzenie ZG PTT- Kraków: 9.04.2016
Było to już ostatnie przed X Zjazdem PTT posiedzenie Prezydium ZG PTT. Odbyło się w siedzibie ZG PTT
w Krakowie przy ul. Traugutta. Podczas posiedzenia podjęto następujące zagadnienia:
 Omówiono sytuację finansową PTT.
 Omawiano problematykę ochrony przyrody.
 Oceniono stan przygotowań do X Zjazdu PTT.
 Omówiono Tom Nr 24 Pamiętnika PTT, oraz przygotowania do wydania Tomu Nr 25 Pamiętnika
PTT. W Tomie Nr 25 zostanie przybliżona postać Prof. Mariana Smoluchowskiego.
 Przedstawiono stan przygotowań do obchodów 35- lecia reaktywacji PTT. Uroczystości odbędą się
w październiku w Krakowie w Klubie „Pod Gruszką”.

Relacja: Zbigniew Jaskiernia

IV Wiosenne Spotkanie w Tatrach: 19-22.05.2016 r.
W dniach 19-22.05.2016 r. uczestnicy wyjazdu zorganizowanego przez O/PTT w Sosnowcu spotkali się w
Tatrach. W wyjeździe brało udział 27 osób spragnionych zdobywania szczytów. Tym razem za bazę
wypadową obraliśmy schronisko „Murowaniec” w Dolinie Gąsiennicowej. Schronisko to stanowi idealne
miejsce wypadowe w rejon Świnicy, Kościelca czy Orlej Perci. Pierwsza grupa naszych członków i
sympatyków dotarła do schroniska już we czwartek. Potem sukcesywnie docierały kolejne osoby. Ostatni
turyści zameldowali się w schronisku w piątek rano.
Tego dnia część uczestników podjęła się zdobycia Świnicy, część natomiast wybrała się nad Czarny Staw
Gąsienicowy. Grupa idąca na Świnicę kierowała się żółtym a potem zielonym szlakiem na przełęcz Liliowe.
Z przełęczy udała się czerwonym szlakiem na Świnicką Przełęcz. Po krótkim odpoczynku ruszyła w
kierunku Świnicy. Niestety 200 m od szczytu musiała zawrócić. Świnica tym razem nie wpuściła
uczestników na szczyt. Pomimo tego wszyscy w dobrych nastrojach powrócili do schroniska. Trasa
powrotna wiodła przez Suchą Przełęcz, Kasprowy Wierch. Zgodnie już z tradycją wieczór upłynął nam na
śpiewie. W sobotę część grupy wybrała się na Kościelec pod przewodnictwem kolegi Krzysztofa, a druga
część pod przewodnictwem kolegi Tomasza wybrała się na długą wycieczkę zielonym szlakiem na Gęsią
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Szyję przez Waksmundzką Rówień. Powrót nastąpił przez Psią Trawkę. Pogoda w tym dniu była
przepiękna. Cały dzień intensywnie świeciło słońce. Kościelec udało się zdobyć. W drodze powrotnej
odbyły się krótkie ćwiczenia wyhamowywania czekanem upadku na stoku. Wieczorem w schronisku
zjedliśmy wspólną kolację a następnie przy akompaniamencie gitar przyjemnie upłynął nam wieczór.
Niestety wszystko co dobre szybko się kończy. Nadeszła niedziela i czas powrotu. Ze schroniska udaliśmy
się w stronę Kuźnic. Część osób oczekiwała na wieczorny autobus do Katowic a pozostali własnymi
środkami lokomocji wrócili do domu. Do zobaczenia za rok.

Relację opracowali: Rafał Baran i Sylwester Dąbrowski
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Przedzjazdowe spacery po Tatrach
Jeszcze na dzień przed planowanym X Zjazdem PTT w dniu 10.06.2016 r. zaplanowano ostatnie posiedzenie
ZG PTT. Miało się odbyć w siedzibie Dyrekcji TPN w Zakopanem. Wraz ze Zbyszkiem Zawiłą do
Zakopanego dotarliśmy w dniu 9.06.2016 r. i zamieszkaliśmy u Pęksów na Cyrhli. Następnego dnia
zaplanowaliśmy wycieczkę do schroniska w Dolinie Gąsienicowej. Z Toporowej Cyrhli udaliśmy się
czarnym szlakiem wzdłuż Doliny Suchej Wody. Już na starcie miłe spotkanie z gazdą, który zaprosił nas do
swojej koleby i poczęstował smacznymi wyrobami z sera. Nie omieszkaliśmy kupić serków na drogę i
ruszyliśmy na szlak. Zawsze w Tatrach napotykamy na duże połacie lasu zaatakowanego przez kornika. Tak
było również i na tej trasie. W rejonie Psiej Trawki doszła do nas grupa turystów wędrująca czerwonym
szlakiem od Waksmundzkiej Równi. Po krótkiej wędrówce doszliśmy do położonego na wysokości 1500 m
npm „Murowańca”. Tutaj jak zawsze gwarno. Po skonsumowaniu dobrego obiadu, zrobieniu pamiątkowych
zdjęć ruszyliśmy w kierunku Kuźnic. Zatrzymaliśmy się przy naszym starym schronisku PTT.
Zdecydowaliśmy się na niebieski szlak. W Kuźnicach kolejny odpoczynek i potem zeszliśmy już do siedziby
Dyrekcji TPN, gdzie miało się odbyć IX Posiedzenie ZG PTT. Udało się nam zdążyć na czas.
Relacja i zdjęcia : Zbigniew Jaskiernia
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IX Posiedzenie ZG PTT: Zakopane: 10.06.2016 r.
Ostatnie posiedzenie ZG PTT tej kadencji otworzył Prezes Józef Haduch. Przyjęto protokół z VIII
posiedzenia ZG PTT. Następnie omówiono sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2015. Zostało
ono przyjęte jednogłośnie. Liczba członków PTT wzrosła na koniec 2015 r. do 2149. Podkreślono, że w
mijającej kadencji wydano 3 tomy Pamiętnika PTT. Ważną role odegrały uroczyste obchody 150- lecia
urodzin Kazimierza Przerwy- Tetmajera. Wystawa odwiedziła wiele zakątków Polski. Wiele miejsca w
dyskusji zajęła sprawa ochrony środowiska. Szczególnie akcentowana była sprawa wspierania idei
powstania Turnickiego Parku Narodowego, a także starań w kierunku ratowania Puszczy Białowieskiej. W
sprawach organizacyjnych zaproponowano, aby X Zjazd PTT poprowadził Zbigniew Jaskiernia z O/PTT
Sosnowiec. Omówiono poprawki do Statutu, które będą głosowane na Zjeździe. Kończąc posiedzenie ZG
Prezes Józef Haduch podziękował wszystkim członkom ZG za pracę w mijającej kadencji. Podziękował
również członkom Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Głównego Sadu Koleżeńskiego.
Relacja : Zbigniew Jaskiernia

X Zjazd PTT: Zakopane: 11-12.06.2016 r.
Zjazd odbył się w siedzibie TPN w Zakopanem. Oddział PTT z Sosnowca na Zjeździe reprezentowali:
Tomasz Grabolus, Sylwester Dąbrowski, Zbigniew Zawiła i Zbigniew Jaskiernia. Otwarcia dokonał Prezes
ustępującego Zarządu Józef Haduch. Wśród gości znalazł się m innymi: wicewojewoda małopolski Piotr
Ćwik i członkowie honorowi. Minutą ciszy uczczono pamięć osób, które odeszły od nas w ostatnich latach.
Na przewodniczącego Zjazdu został wybrany Zbigniew Jaskiernia z O/PTT w Sosnowcu. Po wyborze
komisji nastąpiły wystąpienia gości. Jako pierwszy zabrał głos wicewojewoda małopolski Piotr Ćwik, który
podziękował PTT za podejmowane inicjatywy w zakresie działalności propagującej i chroniącej góry.
Reprezentujący „Tygodnik Podhalański” Apoloniusz Rajwa życzył delegatom owocnych obrad i dobrych
wyborów nowego Zarządu Głównego. Były Dyrektor TPN Wojciech Gąsienica- Byrcyn wyraził
zadowolenie z powodu uczestniczenia w obradach organizacji robiącej coś dobrego dla gór i Tatr. Następnie
wręczono odznaczenia państwowe, resortowe oraz PTT. Wśród wyróżnionych znaleźli się koledzy z O/PTT
w Sosnowcu:
 Zbigniew Zawiła został odznaczony Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Turystyki”
 Złotą Odznaką PTT z Kosówką zostali odznaczeni: Zbigniew Zawiła i Sylwester Dąbrowski.
Kolejnym punktem było przedstawienie sprawozdania merytorycznego, które przedstawił Józef Haduch. Na
salę obrad dotarł starosta tatrzański Piotr Bąk. Podziękował za szeroką działalność PTT na rzecz Tatr.
Odniósł się również do sprawy odkupienia akcji PKL. Starosta zaapelował do PTT, aby jako podmiot
związany z ochroną środowiska wsparło działania mające na celu rozwiązanie problemu sprzedaży PKL.
Tomasz Kwiatkowski poinformował, iż staraniem PTT budynki kolejki na Kasprowy Wierch zostały objęte
ochroną Konserwatora Zabytków. Następnie delegaci wysłuchali następujących sprawozdań:
1/ Sprawozdanie finansowe przedstawiła skarbnik Joanna Gąsiorek.
2/ Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący Zbigniew Zawiła
3/ Sprawozdanie Głównego Sądu Koleżeńskiego przedstawił jego Przewodniczący Tomasz Gawlik.
Na funkcję Przewodniczącego ZG PTT kandydowali: Józef Haduch z O/PTT Chrzanów i Wojciech Szarota
z O/PTT w Nowym Sączu. W wyniku przeprowadzonego głosowania Józef Haduch otrzymał 36 głosów, a
Wojciech Szarota 59 głosów. Wybrany Prezes ZG PTT Wojciech Szarota serdecznie podziękował
dotychczasowemu Prezesowi Józefowi Haduchowi za prowadzenie PTT w ostatniej kadencji i zaprosił na II
dzień obrad. W godzinach wieczornych Prezes Szarota prowadził konsultacje pod kątem przyszłego składu
Zarządu Głównego.
W drugim dniu obrad przy frekwencji 92 delegatów na 116 wybranych wznowiono obrady. Prezes Szarota
zaproponował skład Zarządu Głównego. Z sali została zgłoszona dodatkowa kandydatura Nikodema
Frodymy, ale nie wyraził zgody. W wyniku przeprowadzonych wyborów wiceprezesami zostali wybrani:
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Zbigniew Jaskiernia, Tomasz Kwiatkowski i Szymon Baron. Skarbnikiem został wybrany Ludwik
Szymański, a sekretarzem Jolanta Augustyńska. Ponadto wybrano 14 członków ZG. Następnie wybrano 8osobową Główną Komisję Rewizyjną. Jej Przewodniczącym został delegat z O/PTT w Sosnowcu Zbigniew
Zawiła. Następnie wybrano 13- osobowy Główny Sąd Koleżeński. Przegłosowano poprawki do Statutu
PTT.W dyskusji głos zabrało kilkadziesiąt osób. Po wyczerpaniu wszystkich głosów przewodniczący obrad
zamknął X Zjazd PTT. Następnie w siedzibie TPN odbyła się Msza Święta dla delegatów na Zjazd PTT, a
następnie wysłuchaliśmy ciekawego wykładu Rektora Uniwersytetu Opolskiego Prof. Nicieji na temat
kresów wschodnich.
Relacja i fotografie: Zbigniew Jaskiernia
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XIII Jurajski Rajd Rowerowy O/PTT Sosnowiec
W dniach 24-26.06.2016 r. nasz Oddział zorganizował Jurajski Rajd Rowerowy. To już XIII edycja tak
wspaniałej imprezy propagującej turystykę rowerową. Tym razem metą naszych zmagań była
„Brandysówka” w Dolinie Będkowskiej. Jest jedną z najdłuższych dolin na Wyżynie KrakowskoCzęstochowskiej, a jej długość wynosi 8 km. Znajduje się tu dużo tras rowerowych, wspinaczkowych oraz
szlaków turystycznych. Tak jak w roku ubiegłym zbiórka uczestników wyznaczona została na ulicy
Niweckiej w okolicach dawnego dworca kolejowego „Dańdówka”, skąd wraz z wozem technicznym
ruszyliśmy w drogę. Trasa przejazdu przebiegała przez sosnowieckie dzielnice : Juliusz i Maczki a następnie
w kierunku zalewu Sosina. Po drodze dołączyli kolejni uczestnicy. W sile 17 osób ruszyliśmy dalej przez
Ciężkowice w kierunku Trzebini. Na trzebińskim rynku odbył się krotki postój. Następnie udaliśmy się
przez Puszczę Dulowską do naszego miejsca zakwaterowania. Wieczór tradycyjnie upłynął na wspólnym
śpiewie. W sobotę podzieliliśmy się na grupy i wyruszyliśmy na trasy rowerowe. Zostały one skrócone, aby
po południu wspólnie obejrzeć wygrany mecz Polski z reprezentacją Szwajcarii na Mistrzostwach Europy
we Francji. Następnie zjedliśmy wspólny posiłek. Wieczór upłynął nam przy ognisku i grillu. W niedzielę
po śniadaniu nadszedł czas na powrót. W drodze powrotnej pomimo kłopotów technicznych ( przebita dętka
oraz problem z przerzutkami) droga mijała spokojnie aż do miejscowości Czubrowice. Tu niestety zastało
nas oberwanie chmury. Przemoknięci, ale z uśmiechem dojechaliśmy do Bukowna, gdzie zjedliśmy pyszną
pizzę. Po dłuższym odpoczynku ( kolejna burza) wyruszyliśmy w stronę Sosnowca. Zakończenie naszego
rajdu odbyło się na Stawikach.
Relację opracował: Rafał Baran
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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: Zbigniew Jaskiernia.
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