
                                                                                                          KLIMEK 89 Strona 1 

 

 

ROK  XXIII PAŹDZIERNIK  2018 4(89) 
 

 

V Konferencja Programowa PTT: Młada Hora:12.10.2018 r. 

 
V Konferencja Programowa PTT odbyła się w dniu 12.10.2018 r. w schronisku PTT na Mładej Horze, 

którego gospodarzem jest Józef Michlik. Organizatorem Konferencji był Oddział PTT w Sosnowcu. W 

Konferencji uczestniczyli przedstawiciele następujących Oddziałów: Sosnowiec, Kraków, Tarnów, Nowy 

Sącz, Łódź, Łódź Karpacka, Ostrzeszów, Bielsko-Biała. W dyskusji brały udział sumie 23 osoby. 

Konferencję prowadził V-ce Prezes ZG PTT Zbigniew Jaskiernia. 

Dyskusja odbyła się według przedstawionej wcześniej problematyki. 

 

Panel Nr 1 ( Tradycje PTT. Odznaki PTT. Heraldyka. Majątek PTT. Historia PTT) 

 

 Starania o odzyskanie majątku PTT 

 Odszkodowania za utracony majątek 

 Podjęcie starań w sądach o odzyskanie majątku 

 Biuro Prawne do obsługi PTT 

 Sztandar PTT , Sztandary Oddziałowe 

 Stroje organizacyjne 

 Pisma firmowe 

 Opracowanie Monografii PTT  

 

Panel Nr 2 (Model turystyki. Forma organizacji pracy PTT. Baza turystyczna. Kultura górska. Szkolenia) 

 

 Jaka turystyka w PTT- indywidualna czy masowa 

 Lokal ZG PTT- zadania do realizacji 

 Centralna Biblioteka PTT 

 Archiwum PTT 

 Punkt informacyjny PTT w Zakopanem 

 Baza turystyczna PTT. Stan aktualny. Starania o rozwój 

 Odzyskanie schroniska PTT w Tatrach 

 Zniżki w schroniskach 

 Kolegium Prezesów Oddziałów PTT 

 Wspomaganie słabszych Oddziałów 

 Tworzenie nowych Oddziałów PTT w województwach gdzie ich nie ma. 
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 Tworzenie sekcji narciarskiej 

 Tworzenie sekcji kolarskiej 

 Szkolenie wysokogórskie 

 Szkolenie lawinowe 

 Zabieganie o nagradzanie wybitnych działaczy PTT 

 Oferta PTT dla emerytów 

 Organizacja Światowego Dnia Turystyki impreza ogólnopolska 

 Rzecznik Prasowy PTT 

 Relacje: PTT-PTTK 

 Szkolenia dla skarbników 

 

Panel Nr 3 ( Działalność gospodarcza. Reklama. Sponsoring ) 

 

 Podjęcie działalności gospodarczej przez PTT 

 Tworzenie dalszych Oddziałów PTT z osobowością prawną 

 Pozyskiwanie reklamodawców i sponsorów 

 Pozyskiwanie środków w Urzędach Miejskich, Urzędach Marszałkowskich, Wojewódzkim 

Funduszu Ochrony Środowiska, Ministerstwach 

 

Panel Nr 4 (Przewodnictwo. Klub Wysokogórski PTT. SN PTT. Współpraca zagraniczna PTT. GOT PTT) 

 

 Ocena dotychczasowych działań w zakresie szkolenia przewodników 

 Forum Przewodnickie (ocena odbytego II Forum w Zawoi) 

 Licencje przewodnickie 

 Odznaki przewodnickie 

 Odznaki GOT PTT 

 Ocena dotychczasowych działań w zakresie współpracy zagranicznej PTT 

 Starania o zniżki w schroniskach zagranicznych 

 Centralna baza prelegentów PTT 

 Prace znakarskie 

 Rozmowy z firmami ubezpieczeniowymi w sprawie ubezpieczeń grupowych 

 Bezpieczeństwo na szlaku 

 

Panel Nr 5 ( Ochrona wartości zastanych- ekorozwój) 

 

 Współpraca z Parkami Narodowymi 

 Zabieganie o powołanie nowych Parków Narodowych 

 Akcje sadzenia lasów 

 Walka z quadami na szlakach górskich 

 Akcje sprzątania 

 Ochrona szałasów pasterskich 

 Walka o zachowanie gór w możliwie pierwotnej formie 

 Opiniowanie ustawodawstwa w dziedzinie turystyki i ochrony przyrody 

 Ochrona świstaka i kozicy górskiej w Tatrach 

 

Panel Nr 6 (Wydawnictwa PTT. Edukacja turystyczna. Obecność PTT w społeczeństwie.) 

 

 Obozy letnie i zimowe dla młodzieży szkolnej. 

 Wydawnictwa edukacyjne 

 Szkoła Turystyki Młodzieżowej PTT 

 Pozyskiwanie środków na kursy szkoleniowe 
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 Pamiętnik PTT 

 „Co słychać” 

 Strony internetowe 

 Pisma Oddziałowe 

 Wydawnictwa Oddziałowe 

 „Dni Gór PTT” 

 Popularyzacja PTT w społeczeństwie 

 Pozyskiwanie grantów finansowych przez PTT 

 Rozwiązanie tematu starych numerów „Pamiętnika PTT”, w jaki sposób upłynnić zasoby 

 „Pamiętnik PTT” w formie e- book 

 

Dyskusja w Panelu Nr I 

Ad.1   W wyniku przeprowadzonej dyskusji i dokonaniu analizy stanu prawnego obowiązującego w chwili 

obecnej V Konferencja Programowa PTT rekomenduje ZG PTT stanowisko, że powinno się zaniechać 

starań o odzyskanie majątku PTT.  

Ad.2  W świetle obowiązującego stanu prawnego nie ma szansy na uzyskanie odszkodowania za utracony 

majątek. Sytuacja , która miała miejsce w Mielcu przy odzyskaniu majątku PTG „Sokół”, nie dotyczy 

sytuacji i okoliczności w jakich powstało PTTK. 

Ad.3 V  Konferencja Programowa PTT rekomenduje ZG PTT stanowisko, aby nie podejmować starań o 

odzyskanie majątku PTT. 

Ad 4. W wyniku dokonanej analizy stanu finansów stwierdza się, że nie będą czynione starania o posiadanie 

własnego Biura Prawnego do obsługi PTT. 

Ad 5. W chwili obecnej PTT posiada 1 sztandar ufundowany przez Włodzimierza Janusika i małżonkę ( 

O/PTT Łódź). Prowadzone są starania o realizację sztandaru dla O/PTT w Nowym Sączu z okazji 30- lecia 

Oddziału. 

Ad 6. Dyskutując na temat strojów organizacyjnych podkreślono, że PTT posiada szeroki wybór strojów 

(koszulki, polary, kurtki itp.). Jednocześnie pojawiają się coraz lepsze materiały, zapewniające lepszy 

komfort uprawiania turystyki. Oddział PTT w Nowym Sączu zadeklarował rozesłanie do Oddziałów PTT 

propozycji nowych koszulek. Przy korzystnej cenie zapewniają wysoką jakość materiału. 

Ważnym identyfikatorem na strojach jest pasek zielono-biały. Trzeba konsekwentnie powielać ten nasz 

identyfikator. 

Należy zapewnić wykupywanie praw majątkowych do wykonywanych odznak PTT. 

Ad 7. Ustalono, że forma graficzna pisma firmowego nie ulegnie zmianie, natomiast należy zadbać o lepszą 

kontrastowość i jakość druku. 

Ad 8.  V Konferencja Programowa PTT podkreśliła konieczność opracowania Monografii PTT prezentującą 

obecnie funkcjonujące Oddziały. Zobowiązano Oddziały do opracowania historii Oddziału (4 strony A-4 + 2 

zdjęcia). Termin przekazania informacji na adres elektroniczny zbigniew.jaskiernia@gmail.com do końca 

lutego 2019 r. 

Dyskusja w Panelu Nr II 

mailto:zbigniew.jaskiernia@gmail.com
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Ad 1. PTT powinno dbać o rozwój stanu członkowskiego. Jednocześnie trzeba podkreślić konieczność 

starania się o utrzymywanie wysokich standardów Towarzystwa. 

PTT będzie wspierał formy kulturalnego zachowania się turysty w schronisku. Ale jednocześnie będzie 

zachęcał właścicieli i gospodarzy schronisk, aby nie dochodziło do sytuacji, że turysta w wyjątkowych 

okolicznościach nie może uzyskać miejsca nawet na podłodze schroniska. 

Ad 2. Lokal ZG PTT w Krakowie nie spełnia wszelkich oczekiwań. Należy czynić starania o pozyskanie 

lokalu w centrum Krakowa ( dostępność i złamane bariery architektoniczne). Oddział PTT w Krakowie 

najczęściej wykorzystujący lokal powinien zadbać o poprawę  wystroju plastycznego pomieszczeń 

(fotografie tatrzańskie itp.). 

Ad 3. Należy dokonać dokładnej inwentaryzacji posiadanych książek w siedzibie ZG PTT w Krakowie. 

Centralna Biblioteka PTT powinna powstać w jednej z bibliotek Krakowa. Powinna mieć wydzielony zbiór i 

być pod patronatem PTT. Powinny tam trafić wszystkie posiadane przez nas książki. Jednocześnie Oddziały 

PTT powinny zostać zobligowane do uzupełniania tych zbiorów. W siedzibie na Traugutta w Krakowie 

powinny pozostać tylko kompletne zbiory Pamiętników PTT. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie 

rozmów z jedną z bibliotek na terenie Krakowa jest Paweł Myślik. 

Osobą odpowiedzialną do dokonania inwentaryzacji posiadanych książek w siedzibie PTT w Krakowie jest 

Prezes Oddziału PTT w Krakowie Nikodem Frodyma przy współpracy z Barbarą Morawską- Nowak. 

Ad 4. Omawiając tematykę Archiwum PTT podkreślono potrzebę uporządkowania dokumentacji PTT. Kol. 

Nina Mikołajczyk ( O.PTT Łódź) została zobligowana do opracowania instrukcji kancelaryjnej PTT i 

wszelkich założeń archiwizacji. Ustępujący Zarząd PTT powinien przekazać wybranemu pełny zakres 

dokumentacji. 

Ad 5 . Zarząd Główny PTT wystąpi do TPN w Zakopanem z pismem, w którym zwróci się z prośbą o 

przekazanie informacji w następującym temacie. Czy są szanse na wydzierżawienie przez PTT obiektu, w 

którym oprócz działalności noclegowej stworzone zostaną warunki do umiejscowienia punktu 

informacyjnego PTT. 

Ad 6. Analizując stan bazy turystycznej PTT stwierdzono, że w chwili obecnej istnieje tylko jedna baza na 

Mładej Horze, oraz kilkanaście obiektów na terenie kraju będących pod naszym patronatem. Informacja na 

ten temat zamieszczana jest w Pamiętnikach PTT. Należy dążyć do poszerzania tej bazy, w której 

członkowie PTT będą mieli okazję otrzymywania zniżek na usługi noclegowe. 

Ad 7. Po przeprowadzonej dyskusji stwierdzono, że nie ma w chwili obecnej szansy na odzyskanie 

schroniska w Tatrach. 

Ad 8. W sprawie zniżek w schroniskach,  ZG PTT powinien negocjować sprawy. Staraniem O/  PTT w 

Sosnowcu takie zniżki można uzyskać w Schronisku PTTK na Markowych Szczawinach pod Babią Górą. 

Ad 9. W chwili obecnej nie istnieje konieczność powoływania  Kolegium Prezesów Oddziałów PTT. 

Wszyscy Prezesi mają możliwość obecności na posiedzeniach ZG PTT. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba 

Kolegium Prezesów Oddziałów PTT zostanie zwołane. 

Ad 10. Istnieje pilna potrzeba wspomagania Oddziałów, które w mniejszym zakresie uczestniczą w 

imprezach ogólnopolskich. W szczególności należy się zainteresować potrzebami Oddziałów w : Radomiu, 

Opolu i Poznaniu, 
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Ad 11. Priorytetem dla ZG PTT powinno być tworzenie Oddziałów w województwach , gdzie ich nie ma. 

Pewne działania na terenie Dolnego Śląska uczynił Oddział PTT w Mielcu. 

Ad 12. Sekcje Narciarskie PTT ( SN PTT) powinny być tworzone tam gdzie istnieją warunki dla uprawiania 

tej dyscypliny. 

Ad 13. Sekcje kolarskie coraz częściej powstają w Oddziałach, a związane to jest z tworzeniem ścieżek 

rowerowych na terenie całego kraju. 

Ad 14 i 15. Szkolenie wysokogórskie i lawinowe powinno być inspirowane przez Komisję Przewodnicką 

ZG PTT. 

Ad 16. Kontynuować nagradzanie wybitnych działaczy PTT ( Złota Odznaka PTT z Kosówką, Członkostwo 

Honorowe, Odznaki za długoletnią działalność). 

Ad 17. Realizować ofertę dla emerytów. Współpracować z UTW i Klubami Seniora. 

Ad 18. Przeanalizować możliwość organizacji razem z PTTK począwszy od 2019 r. Światowego Dnia 

Turystyki.  

Ad 19. Istnieje pilna potrzeba powołania Rzecznika Prasowego PTT, celem większej popularyzacji 

działalności jaką zajmuje się PTT, i publikacji dokonań na łamach prasy. 

Ad 20. Należy konsekwentnie dążyć do poprawy relacji na linii PTT- PTTK. 

Ad 21. Na początku każdej kadencji nowy Skarbnik powinien  przeprowadzać w siedzibie ZG PTT w 

Krakowie szkolenia dla skarbników. 

Dyskusja w Panelu Nr III 

Ad 1. W Statucie PTT powinny się znaleźć zapisy odnośnie możliwości podejmowania działalności 

gospodarczej. 

Zarząd Główny PTT powinien dokonać pełnej analizy korzyści i strat jakie daje status OPP. 

Ad 2. Należy zachęcać Oddziały PTT do posiadania osobowości prawnej. 

Ad 3. Pozyskiwać sponsorów dla PTT 

Ad 4. Należy wykorzystywać wszelkie możliwości pozyskiwania środków z Urzędów Miejskich, Urzędów 

Marszałkowskich, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Ministerstwach. Możliwość 

pozyskiwania grantu powinna być upowszechniana przez ZG PTT. 

Informacja na temat panelu Nr IV 

Problematyka przewodnictwa, Klubu Wysokogórskiego PTT, Współpracy zagranicznej PTT została 

dokładnie omówiona podczas II Forum Przewodnickiego w Zawoi. 

Dyskusja w Panelu Nr V 

Ad 1. Współpraca z Tatrzańskim Parkiem Narodowym, Babiogórskim Parkiem Narodowym i 

Świętokrzyskim Parkiem Narodowym układa się prawidłowo. Należy dążyć do zacieśnienia współpracy z 

pozostałymi parkami. 
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Ad 2. PTT będzie konsekwentnie wspierać działania w zakresie powołania Turnickiego Parku Narodowego. 

Ad 3. Akcja sadzenia lasu w pełni zasługuje na popieranie. W ostatnim okresie aktywnie w tym zakresie 

działał O/PTT w Sosnowcu. Należy te inicjatywy popularyzować. 

Ad 4. Walka z quadami na szlakach górskich od lat znajduje się w orbicie naszych zainteresowań. 

Ad 5. Akcje sprzątania szlaków turystycznych należy popularyzować we wszystkich Oddziałach. 

Szczególnie wysokie osiągnięcia w tej materii posiadają Oddziały w: Bielsku-Białej, Chrzanowie i Łodzi. 

Ad 6. PTT będzie wspierać wszelkie inicjatywy w zakresie ochrony szałasów pasterskich. Są pozostałością 

kultury pasterskiej i dziedzictwem zasługującym na ochronę. 

Ad 7. PTT wspiera wszelkie działania, które służą zachowaniu gór w możliwie pierwotnej formie. 

Jednocześnie PTT wspiera wszelkie akcje nasadzeń, które powodują odbudowę rabunkowej gospodarki XIX 

i XX wieku. 

Ad 8. PTT pragnie wspierać działania w zakresie tworzenia dobrego prawodawstwa w zakresie turystyki i 

ochrony przyrody. ZG PTT w piśmie do Ministerstwa Sportu i Turystyki, oraz Kancelarii Sejmu potwierdzi 

gotowość do opiniowania ustaw. 

Ad 9. PTT potwierdza, że ochrona świstaka i kozicy w Tatrach prowadzona jest w sposób właściwy. 

Dyskusja w Panelu Nr VI 

Ad 1. Młodzież szkolna oczekuje od PTT atrakcyjnych form wypoczynku jak: 

 Zdobywanie odznaki „Korony Gór Polski” 

 Zdobywanie odznaki „Mały szlak beskidzki” 

 Poznawanie zasad bezpiecznego poruszania się po górach 

 Ścianki wspinaczkowe , parki linowe itp. 

W świetle obecnie obowiązujących przepisów nie ma możliwości robienia imprez dłuższych niż 2 dniowe. 

W miarę zmieniających się przepisów PTT będzie wspierać  organizację obozów letnich i zimowych dla 

młodzieży szkolnej, należącej do PTT. Obozy winny być organizowane w pełnej współpracy z Kuratorium 

Oświaty i z zabezpieczeniem wykwalifikowanej kadry. 

Ad 2.  W miarę zwiększania się ilości młodzieży szkolnej w strukturach PTT należy zastanowić się nad 

możliwością opracowywania specjalistycznych wydawnictw dotyczących turystyki. 

Ad 3.  Decyzję w zakresie ewentualnego powołania Szkoły Turystyki Młodzieżowej PTT  podejmie nowy 

zarząd Główny PTT. 

Ad 4.  Należy pozyskiwać środki na kursy szkoleniowe, ze szczególnym naciskiem na szkolenia 

przewodnickie, przodownickie. 

Ad 5.  Kontynuować opracowywanie Pamiętnika PTT. Pamiętnik Nr 26 został ukończony, natomiast 

rozpoczęło się przygotowywanie materiałów do wydania Pamiętnika Nr 27. Osobami odpowiedzialnymi są: 

Barbara Morawska- Nowak i Józef Haduch. 
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Ad 6.  Należy w jak najszybszym terminie doprowadzić do nadrobienia zaległości w zakresie wydawania 

„Co słychać”. Gotowość wsparcia Kolegium Redakcyjnego zadeklarowała Agata Podgórska z O/PTT w 

Łodzi. 

Ad 7. Zobligować Kol. Michała Myśliwca do aktualizacji strony internetowej ZG PTT. Podkreślono, że na 

stronie internetowej powinny się znajdować najważniejsze informacje i komunikaty. Materiały z Oddziałów 

PTT winny znajdować się w „Co słychać”. 

Ad 8 i 9.  Kontynuować drukowanie wydawnictw oddziałowych. Powinny być one zlinkowane na stronę 

główną ZG PTT. 

Ad 10. Przynajmniej raz w kadencji organizować „Dni Gór PTT” 

Ad 11. Popularyzować wiedzę o górach poprzez organizację „Konkursu Wiedzy o Górach”. 

Ad 12. Temat omówiony w Panelu Nr III. 

Ad 13. Upłynnić stare zasoby Pamiętników PTT i dokonać ściągnięcia środków finansowych za zakupione 

numery. 

Ad 14. Zgodnie z Uchwała podjętą na Zjeździe PTT doprowadzić do wydawania Pamiętników PTT w 

formie e- book. 

Podsumowanie 

Organizator Konferencji O/ PTT w Sosnowcu oraz gospodarz obiektu Józef Michlik zapewnili uczestnikom 

Konferencji poczęstunek. 

Każdy uczestnik Konferencji otrzymał notatnik i długopis 

Plon obrad V Konferencji PTT zostanie przedstawiony Zarządowi Głównemu PTT, a także zostanie 

opublikowany na łamach „Co słychać”. 

Jest to materiał wyjściowy do dyskusji podczas obrad Zjazdu PTT w czerwcu 2019 r. 

 

 

        Relacja i foto: Zbigniew Jaskiernia 
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X Posiedzenie Zarządu Głównego PTT na Mładej Horze: 13.10.2018 r. 

 
Następnego dnia po odbyciu V Konferencji Programowej PTT odbyło się X posiedzenie ZG PTT. 

Józef Michlik gospodarz schroniska troszczył się, aby nic nam nie brakowało. Co chwilę na stół wędrowały 

pyszne ciasta oraz dokonała kawa, która w Chyży smakuje najlepiej. 

 Posiedzenie prowadził Zastępca Prezesa ZG PTT Zbigniew Jaskiernia. Omawiano następujące sprawy: 

 Przyjęto protokół z IX posiedzenia ZG PTT. 

 Omawiano sprawy finansowe. W zastępstwie nieobecnego Skarbnika Ludwika Szymańskiego, 

sprawy te przedstawiła Sekretarz ZG PTT Jolanta Augustyńska. 

 Zastępca Prezesa ZG PTT Szymon Baron omówił zawartość nowego Pamiętnika PTT Nr 26. 

Pamiętnik został już wydrukowany i omawiano w jaki sposób odbędzie się jego dystrybucja. 

Ponieważ udało się pozyskać środki na wydanie Pamiętnika Nr 26 będzie on dystrybuowany 

bezpłatnie. 

 Kol. Barbara Morawska- Nowak omawiała wstępne założenia Tomu Nr 27 Pamiętnika PTT. 

 Kol Szymon Baron omówił przyczyny dużych zaległości w zakresie wydawania „Co słychać”. 

Zadeklarował, że na początku listopada ukażą się dwa łączone numery. Pomoc w zakresie 

wydawania „Co słychać” zadeklarowała Kol. Agata Podgórska z O/PTT w Łodzi. 

 Zarząd Główny PTT ponownie zwrócił się do Kol. Michała Myśliwca, aby na stronie ZG PTT 

ukazywały się najważniejsze bieżące komunikaty. 

 Ustalono pełny plan posiedzeń i spotkań na 2019 r. Zostanie on opublikowany w protokole X 

posiedzenia ZG PTT. 

 W związku z przygotowaniami do Jubileuszy: 

 

1/ 70- lecia O/PTT w Chrzanowie 

2/ 25- lecia O/PTT w Radomiu 

3/ 5- lecia Koła PTT w Kozach 

 

Zarząd Główny PTT przyznał 6 Honorowych Złotych Odznak z Kosówką. 
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Z gospodarzem obiektu Józefem Michlikiem „Bacą” 
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       Relacja i foto: Zbigniew Jaskiernia 
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XXXIII Ogólnopolskie Spotkania Oddziałów PTT: Tąpadła: 19-21.10.2018 

 
 

Organizatorem Spotkania było Koło PTT we Wrocławiu, działającego przy Oddziale PTT MKG „Carpatia” 

w Mielcu. Gościny użyczył gospodarz „Chaty u Romana”. Uczestnicy imprezy penetrowali okolice Ślęży. 
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V Rowerowe Ponidzie: Marianów: 20-22.07.2018 

 
W tegorocznej imprezie, która obchodziła mały Jubileusz uczestniczyło 30 osób. Jak zwykle uczestnicy 

zostali zakwaterowani w gościnnych progach Ani i Sylwka Dąbrowskich w Marianowie. Głównym 

akcentem imprezy były malownicze trasy rowerowe, oraz możliwość pływania kajakiem. Tym razem 

rowerami udaliśmy się do Wiślicy. Po zapoznaniu się z atrakcjami turystycznymi tego starego grodu 

zostawiliśmy rowery na boisku szkolnym i kajakami popłynęliśmy do Nowego Korczyna. Po zwiedzeniu 

zabytków tego miasteczka busem powróciliśmy do Wiślicy. Tutaj czekały na nas rowery, którymi 

wróciliśmy do Marianowa. 

Wieczorami nie zabrakło ogniska i i spotkania przy gitarach. 
 

 

 
 

 

      Relacja: Sylwester Dąbrowski Foto: Archiwum Oddziału 

 

 

 

Spotkanie miłośników piosenki turystycznej na Śnieżniku 

 
W dniu 14.07.2018 r. schronisko na Śnieżniku zaprosiło wszystkich miłośników piosenki turystycznej na 

koncert zespołu „Dom o Zielonych Progach” pt „ W górach jest wszystko co kocham”. 

Tradycyjnie na te spotkania uczestnicy przybywają ze swoimi namiotami. Na hali obok schroniska pojawia 

się kilkadziesiąt, a czasami kilkaset namiotów. Wieczorem, a często wczesną nocą na polanie pojawiają się 

światełka miniaturowych ognisk. Atmosfera przypomina Slovenski Raj i Klastorisko. 

Oczywiście na tym koncercie nie zabrakło członków Oddziału PTT z Sosnowca na czele z Prezesem 

Oddziału Tomkiem Grabolusem. 
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       Relacja : Zbigniew Jaskiernia. Foto: Archiwum Oddziału 
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Tor des Geants 2018 

 
W dniu 3.10.2018 r. na spotkaniu członków Oddziału PTT w Sosnowcu Paweł Kosmala zaprezentował 

relację z tego ekstremalnego biegu. Start i meta biegu miała miejsce we włoskim Courmayeur. Limit czasu 

wynosił 150 godzin. Paweł na pokonanie trasy liczącej 338 km potrzebował 136 godzin. 

Gratulacje ! 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

      Relacja: Zbigniew Jaskiernia. Foto: Archiwum Oddziału 
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Pożegnania 
 

 

 

W dniu 23.09.2018 r. w wieku 72 lat zmarł Włodzimierz Szkudlarek „Zasłużony Przewodnik PTTK”- wielki 

przyjaciel Oddziału PTT w Sosnowcu. Przez kilkadziesiąt lat związany z Oddziałem PTTK w Sosnowcu. 

Msza pogrzebowa odbyła się w dniu 26.09.2018 r. w kościele św. Floriana w Sosnowcu. Urna z prochami 

spoczęła na cmentarzu Łostowickim w Gdańsku. 

 

  
 

 

W dniu 18.10.2018 r. w wieku 70 lat zmarł Józef Michlik „Baca”- legendarny gospodarz schroniska PTT na 

Mładej Horze w Beskidzie Żywieckim. Przez wiele lat był Prezesem Oddziału PTT w Ostrzeszowie. Nie 

doczekał 35- lecia tego schroniska. Członek Honorowy PTT. Jeszcze w dniach 12-13.10.2018 r. gościł nas 

na Mładej Horze podczas obrad V Konferencji Programowej PTT i X posiedzenia ZG PTT. Został 

pochowany w Ostrzeszowie. 
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