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IV Zimowe Spotkania PTT w Górach Świętokrzyskich
Już po raz kolejny członkowie Oddziału PTT w Sosnowcu wzięli udział w Zimowych Spotkaniach PTT w
Górach Świętokrzyskich. Organizatorem był Oddział PTT w Ostrowcu Świętokrzyskim. W tym roku była to
już 4 edycja, a odbyła się w dniach 27-29.01.2017 r. Trasa naszego wyjazdu wiodła przez Jędrzejów i
Łagów. Baza noclegowa zlokalizowana była w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej. Jest to
bardzo nowoczesny ośrodek stwarzający dobre warunki do zamieszkania. Obiekt znajduje się w małej
dolince. Pierwszego dnia nie zabrakło wieczoru integracyjnego. Były wspólne śpiewy przy gitarze. Na
imprezie zameldowały się ekipy z : Krakowa, Bielska- Białej, Łodzi, Mielca, Nowego Sącza, Sosnowca,
Tarnowa, Warszawy oraz z Koła PTT w Tarnobrzegu. Następnego dnia pogoda była wyborna, piękne
słoneczko i lekki mrozik. Nad całą okolicą dominowała wieża przekaźnikowa na Świętym Krzyżu, widoczna
z każdego miejsca. Były do wyboru 2 trasy. Wybraliśmy wariant: Wałsnów- Grzegorzowice- Chełmowa
Góra- Nowa Słupia. Grzegorzowice zwiedzaliśmy z przewodnikiem. Zwiedziliśmy pięknie położony kościół
pw. Jana Chrzciciela. Spotkaliśmy się z proboszczem parafii,, który także przekazał wiele interesujących
informacji. Po zwiedzeniu kościoła przewodnik zaprowadził nas na cmentarz znajdujący się na pobliskim
wzniesieniu. Odwiedziliśmy wiele mogił osób, które oddały życie za wolność Polski. Następnie
zwiedziliśmy rezerwat przyrody na Górze Chełmowej. Do powstania rezerwatu przyczynił się Marian
Raciborski, którego pomnik znajduje się na szczycie. Następnie przez Nową Słupię doszliśmy do miejsca
zakwaterowania. W godzinach popołudniowych odbyło się w miejscu zakwaterowania IV posiedzenie ZG
PTT. Wieczorem spotkaliśmy się na uroczystym posiadzie. Prezentację dotyczącą trzech dotychczasowych
Zimowych Spotkań w Górach Świętokrzyskich zaprezentował Piotr Leśniewski z ostrowieckiego Oddziału
PTT. Prezes ZG PTT Wojciech Szarota oraz Prezes O/PTT w Ostrowcu Świętokrzyskim Grażyna
Jedlikowska wręczyli Odznaki GOT PTT oraz okolicznościowe upominki. Następnie odbyło się wspólne
spotkanie przy muzyce mechanicznej, nie zabrakło smacznego poczęstunku oraz tańców. W ostatnim dniu
imprezy pogoda nadal dopisywała. Przez Trzciankę udaliśmy się czerwonym szlakiem na Święty Krzyż. W
programie znalazło się zwiedzanie miejscowego Muzeum Przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku
Narodowego oraz uroczysta msza święta w intencji m. innymi członków PTT. Po raz kolejny byłem na
Świętym Krzyży, ale zawsze odkrywam nowe ciekawostki. Następnie u podnóża klasztoru odbyło się
pasowanie na członka PTT oraz wspólna fotografia. Tym samym nasza impreza dobiegła końca. Część
uczestników stąd udała się do domów. Część wróciła po samochody do miejsca zakwaterowania i stąd
ruszyła w drogę powrotną. Spotkanie z Kolegami i Koleżankami z O/PTT w Ostrowcu Świętokrzyskim i
innych Oddziałów w Górach Świętokrzyskich zawsze dostarczają niezapomnianych wrażeń. Do zobaczenia
za rok.
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Relacja i foto: Zbigniew Jaskiernia
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IV Posiedzenie ZG PTT VIII kadencji: Wólka Milanowska: 28.01.2017 r.
Podczas posiedzenie omówiono następujące tematy:
 Przyjęto protokoły z I, II, III posiedzenia ZG PTT.
 Przedstawiono informacje z I posiedzenia Prezydium ZG PTT.
 Omówiono sprawę dofinansowania Oddziału PTT w Tarnowie
 Ustalono sposób rozdziału środków z 1%
 Przedstawiono stan finansów i preliminarz budżetowy
 Omówiono sprawę podpisania umowy z bankiem Credit Agricole i biurem rachunkowym Solidex.
 Przyjęto plan pracy Komisji ZG PTT
 Omówiono współpracę ze Świętokrzyskim Parkiem Narodowym
 W ramach spraw wydawniczych omówiono przygotowania do wydania kolejnego numeru
Pamiętnika PTT.

Relacja i foto: Zbigniew Jaskiernia

XXXII Zimowe Wejście na Babią Górę
W dniach 3-5 marca 2017 r. odbyło się XXXII Zimowe Wejście na Babią Górę. W roku 2017 obchodzimy
w Polsce 150 rocznicę urodzin Gen. Mariusza Zaruskiego, który jest patronem Oddziału PTT w Sosnowcu.
Czynimy starania, aby w tym roku jak najbardziej spopularyzować postać generała. Przez 32 lata w imprezie
uczestniczyło ponad 2 tysiące osób. Zdobyli na tych imprezach dużo górskiego doświadczenia, a także
zmierzyli się z „Królową Beskidów” w warunkach zimowych. Zainteresowanie imprezą nie słabnie od lat.
W tym roku zajęliśmy całe schronisko Markowe Szczawiny oraz pensjonat „U Doroty” w Zawoi- Czatoży.
W schronisku mieszkali tylko miłośnicy wspinaczki, w Czatoży część to osoby wchodzące na Babią, a część
to miłośnicy narciarstwa, którzy wykorzystali funkcjonujący jeszcze wyciąg na Mosornym Groniu. W
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imprezie uczestniczyli ponadto przedstawiciele Oddziałów PTT z Ostrowca Świętokrzyskiego, Łodzi i
Tarnowa oraz sympatycy Oddziału z Szydłowca, Jastrzębia Zdroju, Warszawy i Jędrzejowa.
Zarówno na Markowych Szczawinach, jak i „U Doroty” w piątkowy wieczór dominowała muzyka z
akompaniamentem gitarowym. W schronisku czas umijali: Paweł Kosmala, Sylwek Dąbrowski i Sławek
Mrożek, a w Czatoży Zbyszek Jaskiernia. Kilkanaście osób z piątku na sobotę wybrało się na Babią na
wschód słońca. Pogoda dopisała i wrażenia z obserwacji wschodu słońca były wspaniałe. Niestety w sobotę
od rana wzmagał się wiatr, który w godzinach przedpołudniowych osiągnął siłę huraganu. Powyżej
Kościółków siła huraganu była tak duża, że nie pozwalała się utrzymać na nogach. Słusznie podjęto decyzję
o powrocie do schroniska. Istniało duże ryzyko zepchnięcia turystów w urwiska Kościółków. Pogoda tym
razem była słoneczna i z dobrą widocznością. Miłą niespodzianką była wizyta na Markowych Szczawinach
Prezesa ZG PTT Wojciecha Szaroty, który podczas sobotniego wieczoru wręczył legitymacje nowym
członkom PTT. Legitymacje otrzymali: Grzegorz Sioła, Magdalena Sioła, Paulina Sioła, Kamil Kubiński,
Piotr Matuszak, Agnieszka Matuszak, Andrzej Grabolus i Adam Wojtasiński. Bardziej kameralna impreza
odbyła się w Czatoży. Tutaj z rąk V-ce Prezesa ZG PTT Zbigniewa Jaskierni legitymację otrzymał Witold
Niedbał.W wyniku rozmów z gospodarzami schroniska na Markowych Szczawinach wszyscy członkowie
PTT z opłaconymi składkami po okazaniu legitymacji uzyskują 10% zniżki na noclegi. Cała impreza
przebiegła pomyślnie. Babia Góra po raz kolejny pokazała swoje groźne oblicze.
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Relacja: Tomasz Grabolus i Rafał Baran
Foto: Archiwum O/PTT w Sosnowcu
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II Posiedzenie Prezydium ZG PTT: 1.04.2017 r. :Kraków
Podczas posiedzenia Prezydium omówiono następujące tematy:
 Przyjęto protokół z I posiedzenia Prezydium ZG PTT.
 Zatwierdzono sposób rozdziału środków z 1%
 Omówiono finansowanie Pamiętnika PTT
 Omówiono spotkanie z SVTS w Żylinie.
 Omówiono przygotowania do walnego Zjazdu Delegatów PTT.
 Omówiono w jaki sposób zaradzić problemom z serwerem PTT.

Relacja i foto : Zbigniew Jaskiernia

Wernisaż wystawy fotografii Leszka Wolskiego
W dniu 10.03.2017 r. w Energetycznym Centrum Kultury w Sosnowcu odbył się wernisaż wystawy
fotografii Leszka Wolskiego pt „Dolomity góry magiczne”.
Leszek Wolski fotografią zajmuje się ponad pół wieku, zapisując za pomocą obiektywu napotkane
krajobrazy, architekturę, wydarzenia i ciekawych ludzi. Jego fotografie i wiedza o świecie, który poznaje
podczas licznych podróży wzajemnie się dopełniają. Obecnie oprócz dokumentowania życia kulturalnego
Sosnowca, skupia się głównie na wyprawach krajoznawczych i plenerach górskich. Był członkiem
Stowarzyszenia Miłośników Fotografii w Sosnowcu, z którym wystawiał swoje prace w :Sławkowie, Pilicy,
Łazach, Dąbrowie Górniczej, Bielsku- Białej oraz w rodzinnym Sosnowcu. Jest sympatykiem Oddziału PTT
w Sosnowcu, toteż na wernisażu nie mogło zabraknąć członków Oddziału PTT.
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Leszek zawsze powtarza- „Piękno świata i życie wokół nas jest tak bogate, różnorodne, że tematów do
fotografowania nigdy nie zabraknie. Ważnym jest, aby najpierw myśleć, patrzeć …także sercem, a potem
fotografować”.
Leszek w zeszłym roku ukończył 80 lat. Cieszy się jednak doskonałym zdrowiem i tryska energią.
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Relacja Zbigniew Jaskiernia
Foto: Archiwum SMF i Zbigniew Jaskiernia

Wędrówki po Beskidzie Niskim (część III): Miejsce Piastowe- Haczów- TrześniówBzianka- Wróblik Szlachecki- Targowiska.
Na południe od Krosna w odległości ok. 5 km znajduje się Miejsce Piastowe. Swoje znaczenie i sławę
zawdzięcza ks. Bronisławowi Markiewiczowi. Ksiądz Markiewicz urodził się w dniu 13.07.1842 r. w
Pruchniku w rodzinie wielodzietnej. Po wyświęceniu pracował na wielu placówkach. Następnie trafił do
Włoch, gdzie był uczniem późniejszego świętego Jana Bosko, twórcy Zakonu Salezjanów. Sam
Salezjaninem został w roku 1886. Wiele osób się zaangażowało, aby ks. Markiewicz przyjechał do
miejscowości Miejsce, bo taka była poprzednia nazwa. W dniu 28.03.1892 r. ksiądz Markiewicz przyjeżdża
do Miejsca. Zakłada Zgromadzenie Michalitów, tworzy szkołę zawodową, klasztor, kościół i drukarnię. W
1897 r. na wniosek ks. Markiewicza Sejm Galicyjski ustalił nazwę miejscowości na Miejsce Piastowe.
Powstaje także wspólnota sióstr Michalitek- dużą rolę odegrała sługa Boża Anna Kaworek (1872-1936). W
swoim utworze „Bój bezkrwawy” ksiądz Markiewicz przepowiedział Papieża Polaka. Zmarł w dniu
29.01.1912 r. w Miejscu Piastowym. Obecnie kompleks sakralny nosi nazwę Sanktuarium św. Michała
Archanioła i Błogosławionego Bronisława Markiewicza. Ksiądz Bronisław Markiewicz został
beatyfikowany w dniu 19.06.2005 r. W kompleksie sakralnym znajduje się ciekawe muzeum poświęcone
postaci ks. Bronisława Markiewicza. Sanktuarium jest miejscem częstych pielgrzymek dla wiernych z ziemi
krośnieńskiej.
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Sanktuarium św. Michała Archanioła i Błogosławionego ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym
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Błogosławiony ks. Bronisław Markiewicz

Na szczególną uwagę zasługuje mała wieś w woj. podkarpackim o nazwie Haczów. Pierwsze wzmianki
pochodzą już z 1352 r. Dokument lokacyjny potwierdził Władysław Jagiełło w czasie pobytu w
Sandomierzu w dniu 7.02.1388 r. Została założona parafia rzymsko-katolicka. Drewniany kościół pw.
Wniebowzięcia NMP posiada konstrukcję zrębową . Zbudowany został w XIV w. We wnętrzu na uwagę
zasługuje wspaniała polichromia figuralna z 1494 r, którą odkryto w 1956 r. W XVII w. do kościoła
gotyckiego dobudowano barokową wieżę i obiegające kościół drewniane soboty. Jest to największy
drewniany kościół gotycki i jednocześnie najstarszy kościół drewniany w Polsce. Przed II wojną
wybudowano nowy kościół i tam przeniesiono msze. W 2003 r. kościół został umieszczony na liście
światowego dziedzictwa kulturalnego UNESCO.

Gotycki kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Haczowie

Kolejną ciekawą miejscowością , jest pochodząca z końca XIV w. wieś Trześniów. We wsi znajduje się
okazały kościół pw. Św. Stanisława Biskupa. Zbudowany jest w stylu neogotyckim wg. projektu Jana SasZubrzyckiego. Tereny w dawnych wiekach zamieszkiwane były przez tzw. Głuchoniemców. Ludność
pochodzenia saskiego zachowywała charakterystyczną mowę i stroje. Niektóre okoliczne wsie były
zamieszkiwane przez Szwedów. Pozostałością tego osadnictwa jest wyższa kultura rolnictwa i bardzo
dobrze rozwinięte tkactwo.
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Kościół pw. Św. Stanisława Biskupa w Trześniowie

W Trześniowie na uwagę zasługuje ponadto zespół dworski wybudowany w I poł. XIX w. przez Rafała
Kołłątaja, brata Hugona. W jego skład wchodzą: drewniany dwór pokryty gontem, murowana oficyna,
rzędówka, owczarnia oraz park krajobrazowy. Obecnie jest odrestaurowany i znajduje się w rękach
prywatnych.

Zespół dworski w Trześniowie

Jadąc w kierunku Wróblika Szlacheckiego, zaraz po przekroczeniu rzeki Wisłok dojeżdżamy do
miejscowości Bzianka. Została nadana przez króla Władysława Jagiełłę Mikołajowi Pelwelskiemu w 1419 r.
Na terenie pięknego parku znajduje się zespół pałacowo- parkowy Grodzickich z XIX w. Obecnie w
budynku znajduje się szkoła.
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Szkoła w Bziance mieszcząca się w byłym pałacu Grodzickich

Kolejną interesującą miejscowością jest Wróblik Szlachecki. Wieś wzmiankowana w 1494 r. zamieszkiwana
była przez Łemków. Ozdobą miejscowości jest kościół drewniany pw. Serca Jezusowego z 1869 r, dawniej
cerkiew greckokatolicka, a od 1946 r. kościół filialny rzymskokatolickiej parafii pw. Wniebowzięcia NMP
we Wróbliku Królewskim. Polichromia z 1871 r. została wykonana przez Pawła Bogdańskiego z Jaślisk. Na
uwagę zasługuje kropielnica kamienna z poł. XIX w, oraz dzwon z 1711 r.

Dzwonnica kościoła we Wróbliku Szlacheckim
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Kościół pw. Serca Jezusowego we Wróbliku Szlacheckim

Nasza trasa kończy się we wsi Targowiska. Pierwsze wzmianki o miejscowości znajdują się w dokumentach
Kazimierza Wielkiego z 1365 r. Poprowadzona do tej miejscowości w 1884 r. kolej, aż do lat 60- tych XX
w. była stacją Iwonicz. Stąd kuracjusze byli dowożeni bryczkami do Iwonicza. W okresie międzywojennym
było tu lotnisko zapasowe dla lotniska krośnieńskiego. Na lotnisku w Targowiskach w VI 1997 r.
wylądował śmigłowiec z Papieżem Janem Pawłem II, skąd udał się do Dukli i Krosna. Na uwagę zasługuje
kościół parafialny pw. św. Małgorzaty zbudowany w latach 1736-1740, oraz stary dwór Gołaszewskich z
XVII w.

Kościół pw. Św. Małgorzaty w Targowiskach

Relacja i foto: Zbigniew Jaskiernia

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
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