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ROK  XXI KWIECIEŃ    2016 2(79) 
 

 

VIII Posiedzenie ZG PTT w Krakowie: 23.01.2016 r.  

 
VIII Posiedzenie ZG PTT IX kadencji odbyło się w dniu 23.01.2016 r. w Krakowie. Z Oddziału PTT w 

Sosnowcu w posiedzeniu brali udział: Zbigniew Jaskiernia członek ZG oraz Zbigniew Zawiła 
Przewodniczący GKR ZG PTT. Podczas obrad omówiono następujące tematy: 

1. Przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenie ZG PTT, które odbyło się w Wiśle. 
2. Zadeklarowano, że wniosek w sprawie „swojszczyzny” będzie wprowadzany na Zjeździe do Statutu 

PTT. 

3. Skarbnik ZG PTT Joanna Gąsiorek zreferowała sprawy finansowe. 
4. Nina Mikołajczyk zreferowała prace Komisji Ochrony Przyrody ZG PTT. Szczególnie akcentowała 

sprawy popierania starań o powstanie Turnickiego Parku Narodowego, włączenia się PTT do akcji 
mającej na celu wstrzymanie wycinki Białowieskiego Parku Narodowego. Ponadto kontynuowana była 

tematyka walki z quadami na szlakach turystycznych. Poruszono także sprawę smogu w Zakopanem i 

apelowania do władz Zakopanego o wprowadzenie ekologicznego transportu. 
5. Szymon Baron, jako jeden z dwóch odpowiedzialnych merytorycznie za Tom Nr 24 Pamiętnika PTT 

przedstawił założenia co do treści tego tomu. Dominującą tematyką będą Bałkany. 
6. Wystawa o Tetmajerze nadal przemieszcza się po kraju. Po Stawisku, trafi do Trzebini, a potem kolejno 

do Mielca, Tarnowa i Dęblina. 

7. Kol. Frodyma przedstawił rozdział mandatów na Zjazd PTT. Oddział Sosnowiec będzie reprezentować 4 
delegatów. Do 15.05.2016 powinny odbyć się zebrania sprawozdawczo- wyborcze w Oddziałach. 

8. Kol. Wojciech Szarota zaprezentował odznakę „Turystyczna Korona Tatr”. 
9. Kol. Remigiusz Lichota zreferował projekt „Główny Szlak Świętokrzyski”. 

10. Kol. Remigiusz Lichota przedstawił sprawozdanie Komisji GOT PTT. 

11. Kol. Remigiusz Lichota przedstawił zamierzenia w zakresie dalszych remontów w siedzibie PTT w 
Krakowie. 

12. Zatwierdzono Odznaki PTT z Kosówką dla wyróżnionych członków PTT . Z Oddziału PTT w Sosnowcu 
Odznaki na Zjeździe otrzymają: Kol. Sylwester Dąbrowski i Kol. Zbigniew Zawiła. 

13. Kol. Stanisław Falkiewicz przekazał do archiwum ZG PTT komplet „Hyrów” wydawanych przez były 

Oddział PTT w Gliwicach. 
14. Przekazano pozdrowienia od Józefa Michlika „Bacy”, który już od kilku dni jest po swej chorobie na  

Mładej Horze. 
 

Sprawozdanie opracował: Zbigniew Jaskiernia 
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Fotogaleria z obrad VIII posiedzenia ZG PTT w Krakowie: 23.01.2016 

 

 

 

 
 

        Foto: Zbigniew Jaskiernia 

 

 

III Zimowe Spotkanie Oddziałów PTT w Górach Świętokrzyskich: 29-31.01.2016 r. 

 
Po raz pierwszy skorzystaliśmy z zaproszenia Oddziału PTT w Ostrowcu Świętokrzyskim. Organizatorzy 

przewidzieli zakwaterowanie w bursie Zespołu Szkół Zawodowych w Starachowicach przy ul. Radomskiej 

72. Trasa nasza z Sosnowca wiodła przez Jędrzejów –Kielce - Skarżysko Kamienną i Wąchock. Po 
przyjeździe do Starachowic pierwsze kroki skierowaliśmy na Stadion „Stara” Starachowice. Odwiedzanie 

miejscowych stadionów to stały punkt naszego programu. Drużyna w dniu 26.03.2016 r. obchodzi swoje 90- 
te urodziny. Nigdy nie mogła rywalizować na poziomie I czy II Ligi, ale zapisała piękne karty w III Lidze. 

Największym sukcesem Klubu był awans do ¼ Pucharu Polski. Obecnie drużyna gra w Lidze Okręgowej. 
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 Po zakwaterowaniu w godzinach wieczornych odbył się wieczorek przy gitarach. Organizatorzy 
przewidzieli mały poczęstunek. Na Spotkanie do Starachowic dojechały następujące Oddziały: Chrzanów, 

Jaworzno, Sosnowiec, Bielsko- Biała i Łódź. Nie zabrakło sympatyków PTT z innych miast. 

W sobotę 30.01.2016 r. po śniadaniu autokarem podjechaliśmy w okolice Zalewu Lubianka. Wcześniej 
przewodniczka zwróciła nam uwagę na bardzo ciekawe wychodnie skalne w centrum miasta. Następnie 

zrobiliśmy wspólne zdjęcie na zaporze i ruszyliśmy na szlak w kierunku rezerwatu przyrody Wykus. Szlak 
prowadzi przez malownicze lasy. Rezerwat leśny Wykus jest uroczyskiem w Puszczy Świętokrzyskiej na 

terenie Sieradowickiego Parku Krajobrazowego przy drodze Wąchock- Siekierno. Miejsce stacjonowania w 

1943 r. oddziałów partyzanckich AK, ugrupowań mjr. Jana Piwnika „Ponurego”. W 1957 r. postawiono tu 
utrzymaną w stylu świętokrzyskim, kapliczkę. Na jej ścianach i murach ogrodzenia wyryto pseudonimy i 

umieszczono epitafia poległych w walce i zmarłych po wojnie partyzantów zgrupowania AK „Ponury”. 
Obok kapliczki znajduje się grób mjr Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego ps. „Nurt”, który po Piwniku 

dowodził oddziałem. Po drodze na Wykus mijaliśmy wiele tablic pamiątkowych, w tym jednej z nich 

poświęconej żołnierzom poległym w obronie radiostacji dalekiego zasięgu. 
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Następnie ruszyliśmy „drogą krzyżową”. Ta droga usłana jest mogiłami i pamiątkowymi tablicami 

upamiętniającymi mogiły żołnierskie. Dotarliśmy do polany Langiewicza. To tutaj mieścił się Obóz 
Langiewicza. W tym miejscu znajduje się obelisk, tablica pamiątkowa i kapliczka na sośnie w miejscu 

obozu oddziału powstańczego Mariana Langiewicza w styczniu 1863 r. Tutaj rozpaliliśmy ognisko. 

Organizatorzy wyposażyli nas w kiełbaski i wszystkie niezbędne składniki. To wszystko nieśliśmy w 
plecakach. Pogoda dopisywała bardzo i wydawało się nam, że to już wiosna. Wyszliśmy w centrum 

Starachowic w rejonie Zalewu Pasternik. W nogach mieliśmy ponad 20 km. Chcieliśmy gdzieś po drodze 
napić się piwa, ale nie spotkaliśmy takiego lokalu. Wieczorem po kolacji spotkaliśmy się na wieczorku 

tanecznym. Organizatorzy zadbali o piękne nagrody dla uczestników spotkania. W trakcie wieczorku nie 

zabrakło wspaniałych wypieków i innych smakowitych dań. Wszyscy bawili się bardzo dobrze. Następnego 
dnia śniadanie było już o godz.7:30. Po śniadaniu udaliśmy się autokarem do Wąchocka. O godz. 9:00 

braliśmy udział w  Mszy Świętej odprawionej w Opactwie Cystersów m. innymi za członków PTT. Po Mszy 
Świętej zostaliśmy oprowadzeni po Opactwie. Historia Opactwa jest bardzo długa. W 1179 r. biskup diecezji 

krakowskiej Gedko (Gedeon) osadził tu cystersów z francuskiego Marimondu. Opactwo założono w 

malowniczej dolinie rzeki Kamiennej, na ważnym szlaku handlowym Morze Czarne- Bałtyk, w lesistej 
okolicy obfitującej w bogactwa naturalne, umożliwiającej działalność gospodarczą ( rolnictwo, gospodarka 

leśna i rybna ), przemysłową (wydobywanie i obróbka piaskowca, hutnictwo żelaza, produkcja soli) i 
handlowa (zakładanie osad targowych). Kolejnym punktem programu był zwiedzanie Muzeum Ojców 

Cystersów. Znajdują się w nim zbiory wybitnego kolekcjonera ks. ppłk. Walentego Ślusarczyka. Muzeum 

zostało otwarte w 1991 r. W Opactwie Cystersów w Wąchocku miejsce wiecznego spoczynku znalazł mjr 
Jan Piwnik „Ponury”. Po zwiedzeniu Opactwa udaliśmy się piękną promenadą do Pomnika Sołtysa. Po 

drodze mijaliśmy wiele płyt żeliwnych z dowcipami na temat Wąchocka. W ostatnich latach Wąchock 
bardzo się zmienił, z pewnością przy dużym wsparciu środków unijnych. Bardzo ładnie zagospodarowane 

place, skwery i ulice. Na uwagę zasługują pomniki poświęcone: Gen. Langiewiczowi i mjr. Piwnikowi 

„Ponuremu”. 
Powróciliśmy do Starachowic i na koniec poznaliśmy Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana 

Pazdura. W Muzeum można podziwiać wiele atrakcji: 

• Zakład Wielkopiecowy z połowy XIX w. A w nim jedyny zachowany w Europie kompletny ciąg 

technologiczny Zakładu Wielkopiecowego . Ponadto znajduje się tutaj największa na świecie 
maszyna parowa z 1889 r. 

• Nagrzewnice Coopera i wieża gichtociągowa 

• Hala spustowa 

• W dziale techniki samochodowej można podziwiać ( Stara 20 pierwszą polską ciężarówkę oraz Stara 
660 M2 jedynego polskiego P 

• papamobile z okresu I pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny z 1979 r. Wielką atrakcją jest Star 
266R uczestnik X Rajdu Paryż- Dakar w 1988 r. 

• W dziale paleontologicznym znajdują się repliki w rzeczywistych rozmiarach zwierząt żyjących na 

przestrzeni od 300 do 150 mln lat temu w Górach Świętokrzyskich. Ponadto podziwiać tu można 
największy w kraju zbiór tropów dinozaurów odciśniętych w piaskowcu. 

 

To już był ostatni punkt programu III Zimowego Spotkania Oddziałów PTT w Górach Świętokrzyskich. 
Impreza bardzo wartościowa, którą warto kontynuować. Po pożegnaniu się z uczestnikami spotkania 

udaliśmy się w drogę powrotną do Sosnowca. Na dłużej zatrzymaliśmy się w Jędrzejowie, aby zwiedzić 
najstarsze Opactwo Cystersów w Polsce. W Opactwie tym przebywał błogosławiony bp. Wincenty 

Kadłubek. Jeden z pierwszych kronikarzy polskich. W kolejności pojechaliśmy do Nagłowic. Tutaj znajduje 

się dworek Mikołaja Reja. Ostatnim znaczącym miastem na naszej trasie były Szczekociny. Tutaj rozegrała 
się jedna z bardziej tragicznych bitew z czasów Insurekcji Kościuszkowskiej. W dniu 6.06.1794 r. 

przeciwko 15 tys. żołnierzom Tadeusza Kościuszki stanęły połączone siły rosyjskie i pruskie w sile 26 tys. 
Bitwa zakończyła się klęską Polaków. W ostatnim dniu spotkania pojawił się śnieg, ale na krótko i tylko 

pobielił okoliczne wzniesienia. Podróż do Sosnowca przebiegała bez kłopotów. 
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Relacja i zdjęcia: Zbigniew Jaskiernia 
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XII Posiedzenie Prezydium ZG PTT: Kraków: 27.02.2016 r. 

 
XII Posiedzenie Prezydium ZG PTT odbyło się w dniu 27.02.2016 r.  na Wydziale Fizyki i Astronomii i 
Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas obrad omówiono następujące zagadnienia: 

• Przyjęto protokół z XI Posiedzenie Prezydium ZG PTT odbytego w dniu 5.12.2015 r. 

• Ustalono, że wszelkie propozycje zmian w Statucie PTT powinny być zgłoszone do końca marca 

2016 r. 

• Podsumowano stan przygotowań do wydania 24 tomu Pamiętnika PTT. 

• Omówiono wstępne założenia do wydania 25 tomu Pamiętnika PTT. 

• Omówiono zakres prac niezbędnych do podjęcia w zakresie remontu pomieszczenia PTT w 
Krakowie. 

• Omówiono stan przygotowań do udziału PTT w II Zjeździe Karpackim. 

• Omówiono stan przygotowań do obchodów 35- lecia reaktywowania PTT. 

• Omówiono propozycje odznaczeń członków PTT Honorową Odznaką z Kosówką. 
 

Relacja: Zbigniew Jaskiernia 

============================================================================= 
 

 

 

 

XXXI Zimowe Wejście na Babią Górę: 4-6.03.2016 r. 

 
Tegoroczna edycja naszej „flagowej” imprezy przebiegała inaczej niż zwykle. Już bowiem w dniu 

3.03.2016 r. do schroniska na Markowych Szczawinach dotarła 10 –  osobowa ekipa, która miała odbywać 
na stokach Babiej szkolenie alpinistyczne pod okiem Oli Dzik. Szkolenie trwało 3 dni, i w trakcie tego 

szkolenia jego uczestnicy poszerzyli swoje kwalifikacje. Zasadnicza grupa dotarła w dniu 4. 03.2016 r.  
Cześć uczestników zamieszkała w Schronisku na Markowych Szczawinach, część natomiast zamieszkała w 

Zawoi w Ośrodku „Słonko”. Grupa, która nocowała w Zawoi imprezę rozpoczęła w Karczmie „Rzym” w 

Suchej Beskidzkiej. Zarówno w schronisku jak i w „Słonku” wieczór piątkowy upłynął na wspólnym 
spotkaniu przy gitarze i dobrym piwie, które w schronisku smakuje wspaniale.  

W dniu 5 marca ekipa z Zawoi wyruszyła już bardzo wcześnie, aby dojść do schroniska i jeszcze 
zaatakować szczyt. Warunki atmosferyczne w tym roku były niekorzystne. Wiał huraganowy wiatr, i tylko 

ok. 30 uczestnikom udało się wejść na szczyt. Wieczorem w schronisku odbył się koncert zespołu 

muzycznego „Keskese”. Podczas spotkania wręczono dyplomy dla wyróżnionych uczestników wyjazdu. 
Podobnie w „Słoneczku” ten wieczór spędziliśmy przy gitarze.  

W ostatnim dniu imprezy część osób wybrała się na narty. Po drodze zwiedziliśmy skansen w Zubrzycy 
Górnej. Nasza zawojska grupa na obiad zatrzymała się w restauracji obiektu „Młyn Jacka Hotel & Spa” pod 

Wadowicami. Obiad dobry, ale ceny bardzo wysokie. Atrakcją obiektu jest małe muzeum z ciekawymi 

urządzeniami z dawnego młyna. Całą imprezę należy zaliczyć do udanych. Nie w pełni dopisała pogoda, ale 
to jest Babia. Za rok z pewnością przywita nas inną pogodą.  
W sumie w imprezie wzięło udział 98 osób, a w tym jeden uczestnik z Australii oraz Mariusz z USA. Nie 
zabrakło kolegów z Oddziałów PTT z: Ostrowca Świętokrzyskiego, Radomia i Łodzi. 

 

 
 

 
       Relację opracował: Zbigniew Jaskiernia 
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Fotorelacja z XXXI Zimowego Wejścia na Babią Górę 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



                                                                                                          KLIMEK 79 Strona 8 
 

 
 

 
 

 

 

 

 



                                                                                                          KLIMEK 79 Strona 9 
 

 
 

 
 

 

 



                                                                                                          KLIMEK 79 Strona 10 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



                                                                                                          KLIMEK 79 Strona 11 
 

 

 

Dolomity- Santa Fosca- Civetta: 12-20.03.2016 r. 

 
Trzeci raz przebywałem w Dolomitach, a pierwszy raz zimą na nartach. Podróż autokarem trwała 16 godz., 

ale minęła bezproblemowo. Zakwaterowani zostaliśmy w Ośrodku Salezjanów, którzy na cały okres 

zimowego szaleństwa wynajmują ośrodek o nazwie „Antavia”. Pokoje były małe, ale czyściutkie. Kuchnia 
polsko- włoska prowadzona przez polskiego kucharza. Codziennie dowożeni byliśmy ok. 1 km do Pescul, 

jednej z bram SKICIVETTA. Do dyspozycji mieliśmy 80 km doskonale przygotowanych tras narciarskich. 
Pokrywa śnieżna wynosiła ok. 260 cm, a śnieg napadał krótko przed naszym przyjazdem. W czasie naszego 

pobytu pogoda była idealna. Temperatura wynosiła od  - 4º C w nocy do  + 4º C w dzień. Na niebie bardzo 

często nie obserwowaliśmy ani jednej chmurki. Szusowaliśmy po wielu narciarskich trasach. Spotkaliśmy na 
trasach naszych kolegów z Oddziału: Witka, Adama i Jacka, którzy nocowali w sąsiednim Alleghe. Często 

też jeździliśmy razem. Przy wyciągach i schroniskach często słychać było język polski. Spotykaliśmy wiele 
znajomych osób. Dookoła nas roztaczały się piękne widoki. Szczególne wrażenie robiła Monte Civetta o 

wysokości 3220 m npm z osławioną północną ścianą ( 1000 m wysokości i 4 km szerokości). Na 

wierzchołek można wspiąć się latem trzema ferratami. Należą one do bardzo trudnych. Z Monte Fertazza 
widać pierwszą naszą górę Averau zdobytą żelazną drogą kilka lat temu i sam wierzchołek Tofane zdobyty 

później. 
W ostatnim dniu wyjeżdżamy do Arabby. Tu wyciągów jest jeszcze więcej. Mamy do wyboru Marmoladę i 
Sellaronde. My wybieramy Marmoladę 3342 m npm, gdyż tam jeszcze nie byliśmy. Wyjeżdżamy 

wyciągami na wysokość 3250 m. Tu widoki są jeszcze wspanialsze. Widać całe Dolomity, trochę Alp i jak 
na dłoni pasmo Selli. Wyjazd ogólnie był bardzo udany, ale nie dla Arka, który w pierwszym dniu złamał 

obojczyk. W wyjeździe uczestniczyli: Bożenka, Krysia, Arek, Darek, Michał Mączyński ( przewodnik 
dwóch ostatnich rowerówek po terenie Jury Krakowsko- Częstochowskiej), Mariusz Malicki (USA) oraz 

autor tej relacji Sylwek. W trakcie pobytu spotkaliśmy: Adama, Jacka, Witka i wielu kolegów.  

 
       Relację opracował: Sylwester Dąbrowski 
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Fotorelacja z Dolomitów 
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Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo- Wyborcze Oddziału PTT im. Gen. Mariusza 

Zaruskiego w Sosnowcu: 27.04.2016 r. 

 
Zebranie odbyło się w siedzibie Klubu Alpinistycznego „Aven” w Sosnowcu w Energetycznym Centrum 
Kultury przy ul. Będzińskiej 65. Zebranie otworzył Prezes Oddziału Sylwester Dąbrowski. Na 

prowadzącego obrady został wybrany Zbigniew Jaskiernia.  

Na ogólną ilość członków Oddziału w zebraniu uczestniczyło 32 członków, przy 9 nieobecnych 
usprawiedliwionych i 9 osobach nieusprawiedliwionych. Kolejnym punktem zebrania było Sprawozdanie 

Zarządu Oddziału za lata 2013-2016 r. przedstawione przez Prezesa Sylwestra Dąbrowskiego.  
W imieniu Komisji Rewizyjnej sprawozdanie przedstawił jej Przewodniczący Zbigniew Zawiła. 

Sprawozdanie Sadu Koleżeńskiego przedstawił Krzysztof Czesak.  

Następnie przystąpiono do wyborów Przewodniczącego Oddziału. Na tę funkcje został wybrany Kol. 
Tomasz Grabolus. Następnie przystąpiono do wyboru Zarządu Oddziału. W wyniku przeprowadzonych 

wyborów w składzie Zarządu znaleźli się: Arkadiusz Wardyń, Rafał Baran, Olga Królicka, Zbigniew 
Jaskiernia. Podczas pierwszego posiedzenia Zarządu doszło do ukonstytuowania Zarządu. Skład Zarządu 

przedstawia się w sposób następujący: 

• Tomasz Grabolus- Prezes 

• Rafał Baran- V-ce Prezes 

• Zbigniew Jaskiernia- Sekretarz 

• Olga Królicka- Skarbnik 

• Arkadiusz Wardyń- Członek Zarządu 
 

Następnie wybrano Komisje Rewizyjną w składzie: Zbigniew Zawiła, Justyna Jurczyńska i Witold Niedbał. 
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej na kadencję: 2016-2019 został wybrany Zbigniew Zawiła. Następnie 

wybrano Sąd Koleżeński w składzie: Olga Nabrdalik, Anna Żołędzka i Anna Dąbrowska. Przewodnicząca 

Sądu Koleżeńskiego została wybrana Olga Nabrdalik. 
Ostatnim akcentem zebrania był wybór Delegatów na X Zjazd PTT w Zakopanem. W wyniku dokonanych 

wyborów delegatami zostali wybrani: 

• Tomasz Grabolus 

• Zbigniew Zawiła 

• Sylwester Dąbrowski 

• Zbigniew Jaskiernia 

 
Rezerwowymi delegatami zostali wybrani: Witold Niedbał i Anna Żołędzka. 

Na zakończenie zebrania głos zabrał wybrany Prezes Oddziału Tomasz Grabolus. Przedstawił najbliższe 

zamierzenia: 

• Tatrzańska Majówka w Murowańcu: 19-22.05.2016 r. 

• Spotkanie z Oddziałem Łódzkim w Podlesiach: 19-22.05.2016 r. 

• Jurajski Rajd Rowerowy: 24-26.06.2016 

• III Spotkanie Rohaczach: sierpień 2016 r. 
 

Na zakończenie nie zabrakło tradycyjnych fotografii ustępującego zarządu, nowego Zarządu oraz 

wszystkich uczestników zebrania. 
 

 
 

      Relację opracował: Zbigniew Jaskiernia 
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Fotorelacja z obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo- Wyborczego O/PTT w Sosnowcu 
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