
JESIEŃ 2007 

DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO 

Karta Działacza Oddziału Krakowskiego PTTK 

Zarząd Oddziału Krakowskiego PTTK wprowadził, po licznych uzgodnieniach, między 

innymi z Komisją Krajoznawstwa, Historii i Tradycji, Kartę Działacza. Ma ona na celu 

archiwizowanie niektórych danych członków Oddziału, którzy szczególnie przyczynili się do 

rozwoju Oddziału Krakowskiego PTTK, a tym samym Towarzystwa. Niekiedy Zarząd 

Oddziału kierując wnioski o wyróżnienia do Kapituły Odznaczeń o wyróżnienie za pracę 

społeczną swoich członków nie ma możliwości konkretnego umotywowania wymaganych 

punktów wniosku. Koleżanki i Koledzy, którzy odchodzą od nas na „wieczną wędrówkę” 

pozostają czasami anonimowi. Aby temu zapobiec i pozostawić ku pamięci potomnym, 

Zarząd Oddziału postanowił wprowadzić wyżej wymienioną Kartę Działacza. W pierwszej 

kolejności uprasza się prezesów Kół, Klubów, przewodniczących Komisji, do wypełnienia 

kart, a następnie wskazania osób szczególnie wyróżniających się w działalności Koła, Klubu, 

Komisji Oddziału, Towarzystwa zrzeszonych w swoim Kole PTTK. Karta Działacza zawiera 

takie punkty do wypełnienia jak: nazwisko i imię, data urodzenia, krótka charakterystyka 

omawianej osoby (działacz społeczny, przewodnik, autor przewodników itp.), wykształcenie, 

zawód, zamiłowania, przebieg działalności turystycznej, odznaczenia i nagrody oraz inne. 

Komisja, Krajoznawstwa, Historii i Tradycji podjęła się prowadzenia archiwum Kart 

Działaczy. Wypełniona Karta Działacza Oddziału Krakowskiego PTTK będzie składana 

w Biurze Oddziału i przechowywana w archiwum Komisji. Odpowiedzialny z ramienia 

Zarządu Oddziału za przekazywanie kart do Komisji będzie kol. Henryk Palczewski. Zarząd 

Oddziału prosi o poważne potraktowanie problemu. 
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POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE 

ODDZIAŁ KRAKOWSKI  im. ks. Karola Wojtyły 
31-033 Kraków, ul. Westerplatte 5, tel.: 012 -422-20-94 
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UWAGA!     UWAGA!     UWAGA!     UWAGA!     UWAGA!     UWAGA!     UWAGA! 

■ na metę Zlotu dojazd we własnym zakresie bez zabezpieczenia przejazdu przez Policję
■ oczekujemy na uczestników Zlotu przy Domu Strażaka w Byszycach o godz. 12.00

UWAGA!     UWAGA!     UWAGA!     UWAGA!     UWAGA!     UWAGA!     UWAGA! 

Rowerem po Złoty Liść 2007 

Krakowski Klub Kolarski Oddziału Krakowskiego PTTK zaprasza na 50 Turystyczny 

Zlot Kolarski „Rowerem po Złoty Liść 2007” do Byszyc w gminie Wieliczka. Dojazd we 

własnym zakresie bez zabezpieczenia przejazdu przez Policję. Celem imprezy jest 

popularyzacja krajoznawstwa i turystyki kolarskiej oraz poznanie okolic Krakowa i Wieliczki. 

TERMIN 

 Impreza odbędzie się 30 września 2007 roku. Przyjmowanie uczestników od godz. 12
00

 

przy Domu Strażaka w Byszycach. 

WARUNKI  UCZESTNICTWA 

■ posiadanie karty rowerowej i sprawnego roweru,

■ zapewnienie opieki dorosłych dla dzieci do lat 14,

■ grupy zorganizowane jadą pod kierownictwem osoby pełnoletniej i doświadczonej,

posiadającej umiejętność udzielania pierwszej pomocy i odpowiedzialnej za zdyscy-

plinowanie i bezpieczeństwo kolarzy.

OBOWIĄZKI  UCZESTNIKÓW 

■ posiadanie dowodu tożsamości, karty rowerowej, względnie prawa jazdy,

■ wymagane przestrzeganie dyscypliny, zwłaszcza w jeździe grupowej (peletonie),

przepisów ruchu drogowego, zaleceń Komandora, funkcjonariuszy Policji, sędziów

poszczególnych konkurencji oraz porządkowych.

ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenia zbiorowe i indywidualne przyjmowane będą przez Sekretariat Imprezy 

na  mecie przy Domu Strażaka w Byszycach. Zgłoszenia zbiorowe przyjmowane będą od 

kierowników poszczególnych ekip na podstawie listy uczestników, ich wieku i adresów. 

Wpisowe 3 zł od osoby płatne przy zgłoszeniu.  

ŚWIADCZENIA  ORGANIZATORÓW 

■ pamiątkowa ozdobna plakietka,

■ odcisk ozdobnej pieczęci do książeczek wycieczek kolarskich (do odznaki KOT),

■ prawo do udziału w atrakcyjnych konkursach sprawnościowych (rowerowy tor przeszkód,

rowerowy „bieg żółwi”, rzutki do tarczy, indywidualna jazda na czas pod górkę, strzelanie

z broni pneumatycznej, konkurs literacki),

■ posiłek turystyczny,

■ zaliczenie punktowe do Kolarskiej Odznaki Turystycznej.

PROGRAM  CZASOWY 

12.00 Powitanie kolarzy w Byszycach. 

12.00 Koncert Zespołu Regionalnego „Huncwoty”. 

12.30  Rozpoczęcie konkursów sprawnościowych. 

14.00 Koncert Orkiestry Dętej „Hejnał” z Byszyc. 

16.00  Uroczyste zakończenie imprezy, ogłoszenie wyników z rozdaniem nagród i dyplomów 

oraz ognisko z pieczeniem ziemniaków i kiełbasek. 

Ubezpieczenie dla uczestników we własnym zakresie. 

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim ponoszą bezpośrednio winni. 

Informacje o imprezie znajdują się na afiszach. 
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Kilka słów o Byszycach 

Wieś Byszyce leży na południu Gminy Wieliczka i jest miejscowością najdalej wysuniętą na 

południe w gminie i powiecie wielickim. Od północnego-zachodu graniczy z gminą Świątniki 

Górne, a od zachodu i południa z gminą Siepraw. Charakterystyczną cechą jej położenia jest 

to, że przy północno-zachodniej stronie zbiegają się granice sześciu wsi: Byszyc, Koźmic 

Wielkich, Janowic, Rzeszotar, Łyczanki, Sieprawia oraz trzech powiatów: krakowskiego, 

myślenickiego i wielickiego. Od strony północnej Byszyce sąsiadują z Koźmicami Wielkimi, 

od wschodu z Gorzkowem, od południa z Czechówką i Sieprawiem. Wieś położona jest na 

wzgórzu zwróconym ku stronie południowej, skąd roztacza się malowniczy widok na Beskid 

Wyspowy i Babią Górę. Obszar Byszyc wynosi 223 km
2
. We wsi mieszka 658 mieszkańców, 

którzy zamieszkują w ok. 160 domach. Wieś rozrasta się i obecnie mamy już kolejny 206 

numer domu - są jeszcze domy w budowie. W swej historii wieś nosiła różne nazwy Sbysz-

czice, Sbyschycze, Sbyszyce, Bischice, Byszysce. Jej kształt jest zbliżony do kwadratu. 

Na części wzniesienia o nazwie „Kopce” przebiega nowa szosa z Gorzkowa do Świątnik 

Górnych. Główna droga we wsi biegnie z północy na południe i przecina obszar na dwie 

równe części. Od wschodu płynie ciek wodny bez nazwy i jest to granica z Gorzkowem. 

Podobnie jest z południa, gdzie kolejna rzeczka wyznacza granicę z Czechówką i Sieprawiem. 

O czystości tych cieków wodnych świadczy fakt, że od dwóch lat pojawiły się w nich bobry.  

Ważne daty w historii wsi: 

800 - 950 r. – na terenie późniejszej wsi Byszyce zlokalizowano przypuszczalnie cmentarzy-

sko ciałopalne (zapewne w północnej części wsi zwanej Kopce). 

XIII w – powstanie wsi na prawie polskim, jako własności rycerskiej (nazwa patronimiczna), 

XIV w – Byszyce otrzymują prawo średzkie, 

1398 r. – nazwa wsi w formie Byszyce lub Zbyszyce pojawia się w księgach sądowych 

małopolskich, 

1416 r. – Sbischicze w ziemi i powiecie krakowskim należą do kustosza św. Floriana i kano-

nika krakowskiego Niemierzy z Krzelowa, wieś posiada prawo średzkie, 

1474 r. – wymieniony „Jan Cropczicz i Urban kmiecie de Byschicze”, 

1470 - 1480 r. – wieś jest własnością ołtarza św. Mikołaja w katedrze krakowskiej, Dworu, 

folwarku, karczmy, młyna nic ma. Jest uprawianych 7 łanów kmiecych. Jest zagroda z rolami. 

We wsi są dobre lasy. Kmiecie płacą czynsz po 1 grzywnie, pańszczyzny nie odrabiają, danin 

nie dają, są tylko zobowiązani dać altaryście stację w czasie pobytu we wsi raz do roku. 

Dziesięcina snopowa i konopna należy do prebendy czechowskiej katedry krakowskiej, 

1480 - 1490 r. – założenie folwarku (?), 

1490 r. – podatek pobrano z 1,5 łanu, 

1529 r. – Byszyce są nadal własnością altarii św. Mikołaja w katedrze krakowskiej, 

1530 r. – podatek pobrano z 1,5 łanu, 

1581 r. – Byszyce (określone jako Bisicze) ma w dzierżawie Erazm Milowski, podatek po-

brano z 7,25 łana kmiecego, od jednego zagrodnika bez roli, od 5 komorników z bydłem i od 

2 komorników bez bydła,  

1629 r. – wieś nadal należy do prebendy św. Mikołaja w katedrze krakowskiej, W. Mostow-

ski, zapewne dzierżawca, zapłacił podatek od 5 łanów, ponadto podatek ściągnięto od 4 ko-

morników z bydłem i 2 komorników bez bydła. 

1680 r. – wieś należy do opactwa szczyrzyckiego, podatek pobrano od łanów, 2 komorników 

z bydłem i 2 komorników bez bydła, 

XVIII - XIX w.(?) – budowa zespołu budynków dworskich (nie zachowany) z murowanym 

budynkiem dworu w północnej części wsi na zachód od głównej drogi wiejskiej, w najwyż-

szym punkcie głównego wzniesienia Byszyc, 
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XIX - XX w.(?) – parcelacja gruntów dworskich, włączenie wschodniej enklawy do Gorz-

kowa, 

1903 r. – początek szkoły w Byszycach - jednoklasowej ludowej, 

1911 r. – przebudowa dawnego budynku dworu na szkołę, pierwsza połowa XX w - wytycze-

nie nowej drogi Gorzków - Świątniki Górne przechodzącej przez północny skraj Byszyc, 

1911 - 1912 r. – rozbudowa kapliczki z 1850 r. na miejscu cmentarza cholerycznego, powsta-

nie bryły obecnego kościoła. Pod datą 1850 r. znany jest Komitet Kapliczkowy podpisany 

krzyżykiem oraz dokument wójta gminy Byszyc z herbem głowy byka,  

1961 - 1964 r. – rozbudowa szkoły i oddanie do użytku, 

1984 r. – rozpoczęcie kapitalnego remontu kościoła, 

1987 r. – budowa i oddanie nowej remizy OSP, 

1992 - 1994 r. – dobudowa nowej szkoły z przystosowaniem do szkoły 8 klasowej. 

 

Nasza wieś obecnie. 

W okresie powojennym nastąpiła gwałtowna rozbudowa. Zniknęły całkowicie domy 

drewniane kryte strzechą. Drewnianych pozostało tylko 21 domów, w tym kilka jeszcze 

zamieszkałych. Od 1990 r. wybudowano szkołę, główną drogę asfaltową przez wieś 

i utwardzono dwie boczne drogi gminne, wybudowano gazociąg, wodociąg, założono sieć 

telefoniczną (do 1990 r. we wsi był tylko 1 telefon w Kółku Rolniczym, a dziś jest ponad 150 

czynnych numerów), dwa transformatory, dwie linie wysokiego i średniego napięcia, 

oświetlono prawie wszystkie drogi gminne i powiatowe. W Byszycach są dwa sklepy, 

hurtownie: spożywcza i chemiczna, pięć zakładów materiałów budowlanych, cztery zakłady 

stolarskie, w tym dwa zakłady pogrzebowe, salon sukien ślubnych, firma dekoratorska, dwa 

zakłady wodno-kanalizacyjne, tartak, zakład mechaniki samochodowej, produkcja zniczy, 

trzy zakłady szczotkarskie, dwa warsztaty ślusarskie. Wieś szczyci się takimi organizacjami 

jak: Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna, Orkiestra Dęta „Hejnał”, Komitet 

Kościelny i redakcja mie-

sięcznika „Sprawy Byszyc”, 

Kółko Rolnicze. Wymie-

nione zakłady i organizacje 

społeczne świadczą o dobrej 

organizacji wsi, dzięki 

czemu ludziom żyje się lżej 

i wiele osób ma pracę na 

miejscu. 

W Byszycach można zwie-

dzić: nowo wyremontowany 

kościół, szkołę, remizę OSP, 

pomnik radzieckiego lotnika 

zestrzelonego nad Bvszy-

cami w 1945 r., pięć figur 

przydrożnych, w tym jedna 

z 1866 r., niedawno odre-

montowana na pograniczu 

z Gminą Siepraw. 

 

opracował Sołtys Byszyc 

Adam Dyrda 
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LIII Zlot Turystów Górskich „Hala Krupowa 2007” 

Jak zwykle w pierwszą niedzielę października Komisja Turystyki Górskiej Oddziału 

Krakowskiego PTTK zaprasza wszystkich turystów górskich - i nie tylko - do uczestnictwa 

w Zlocie Turystów Górskich na Hali Krupowej. 

ORGANIZATOR 

Organizatorem LIII Zlotu Turystów Górskich „Hala Krupowa 2007” jest Komisja 

Turystyki Górskiej Oddziału Krakowskiego PTTK. 

UCZESTNICTWO  W  ZLOCIE 
W Zlocie mogą brać udział drużyny zgłoszone przez koła PTTK, zakłady pracy i inne 

organizacje oraz turyści indywidualni.  

Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje Biuro Oddziału w Krakowie, ul. Zyblikiewicza 2b. 

PRZEBIEG  ZLOTU 
Punkt startowy trasy oraz jej przebieg jest dowolny pod warunkiem, że uczestnicy 

zgłoszą się na mecie Zlotu na Hali Krupowej w godz. 11
00

-13
30

  w dniu 7 października 2007. 

Uroczyste zakończenie Zlotu odbędzie się o  godzinie  13
30

. 

 Drużyny, które nie zgłoszą się do godz. 13
30

 nie będą brały udziału w punktacji do 

nagród i pucharów przechodnich.  

WPISOWE 
Wpisowe w wysokości około 9 zł przyjmuje Biuro Oddziału wraz ze zgłoszeniem do 

dnia 3 października 2007 r. 

UPRAWNIENIA  UCZESTNIKÓW 
W ramach wpisowego, uczestnicy otrzymują: 

 pamiątkową odznakę zlotową,

 potwierdzenie punktów do GOT,

 możliwość wzięcia udziału w konkursach z nagrodami,

 nagrody przechodnie dla najlepszych.

OBOWIĄZKI  UCZESTNIKÓW 
 zgłoszenie udziału w terminie do dnia 3.10.2007 r.,

 przybycie na metę Zlotu w godzinach przyjmowania,

 przestrzeganie zasad kultury turystycznej i ochrony przyrody,

 przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu.

NAGRODY  PRZECHODNIE 

 Puchar Marszałka Województwa Małopolskiego dla najliczniejszej grupy osób dorosłych

biorącej udział w Zlocie.

 Puchar Prezesa Zarządu Oddziału dla najliczniejszej grupy młodzieżowej biorącej udział

w Zlocie.

Nagrody przechodnie przechodzą na własność po 3-krotnym kolejnym ich zdobyciu.

UWAGI 
 Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne wypadki lub szkody spowodo-

wane przez uczestników.

Uczestnicy ubezpieczają się indywidualnie na własny koszt.

 Wszystkich zainteresowanych informujemy, że o godzinie 12
00

 w kaplicy na Okrąglicy

odbędzie się msza św. w intencji turystów i zakończenia sezonu górskiego.

Na następnej stronie przedstawiamy dla przypomnienia schemat znakowanych szlaków 

turystycznych w obrębie pasma Polic oraz punktację dla Górskiej Odznaki Turystycznej.  
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Nr Trasa dojścia Kolor szlaku 
Czas przejścia Punkty 

do GOT w górę w dół 

1 
Juszczyn – Jawor 
– Hala Krupowa 

Żółty 4½ 4 18/11 

2 
Kojszówka – Burdelowa – Cupel – 

Okrąglica – Hala Krupowa 

Niebieski  

potem Czerwony 
5 4 22/16 

3 
Osielec – Cupel – Okrąglica   
– Hala Krupowa 

Zielony  
potem Czerwony 

4¼ 3¼ 22/16 

4 
Bystra – Cupel – Okrąglica   

– Hala Krupowa 
Czerwony 4¾ 4 23/16 

5 
Sidzina (centrum) – Malinowe  
– Okrąglica – Hala Krupowa 

Niebieski 4½ 3½ 23/18 

6 
Sidzina (centrum) – Dom Dziecka  

– Hala Krupowa 

Niebieski  

potem Zielony 
3 2½ 14/9 

7 
Sidzina Wielka Polana  
– Hala Krupowa 

Czarny 1½ 1 9/5 

8 
Przeł. Zubrzycka – Polica  

– Hala Krupowa 

Niebieski  

potem Czerwony 
2½ 2¼ 17/13 

9 
Przeł. Krowiarki – Kiczorka 

(Hala Śmietanowa) – Hala Krupowa 
Czerwony 3 2¾ 14/13 

10 
Zawoja Lajkonik – Kiczorka (Hala 

Śmietanowa) – Hala Krupowa 

Żółty  

potem Czerwony 
3¼ 2¾ 18/13 

11 
Zawoja (centrum) – Spalenica  

– Hala Krupowa 
Zielony 3¾ 2¾ 15/10 

11a 

Zawoja (centrum) – Spalenica – 

Kiczorka (H.Śmietanowa) – Polica  
– Hala Krupowa 

Zielony  

potem Niebieski 
potem Czerwony 

4¼ 3¼ 20/15 

12 
Skawica Górna – Sucha Góra  

– Hala Krupowa 
Niebieski 2½ 2 14/9 

Uczestnikom Zlotu życzymy pogody na trasach! 

Organizatorzy 
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Spotkania Klubu Prezesów Komisji Kół 

Komisja Kół zaprasza na spotkania Klubu Prezesów, które w miesiącach jesiennych odbędą 

się w następujących terminach: 

17 WRZEŚNIA Klub Prezesów odbędzie się w siedzibie Oddziału, ul. Zyblikiewicza 2b. 

o godz. 17.30. W programie: omówienie aktualnych spraw Towarzystwa.

15 PAŹDZIERNIKA Klub Prezesów odbędzie się w siedzibie Oddziału, ul. Zyblikiewicza 2b 

o godz. 17.30. W programie: Prelekcja krajoznawcza. Szczegóły zostaną podane we wrześniu.

19 LISTOPADA Klub Prezesów odbędzie się w siedzibie Oddziału, ul. Zyblikiewicza 2b. 

o godz. 17.30. W programie: spotkanie z Komisją Narciarską, konkurs – szczegóły konkursu

w październiku. 

10 GRUDNIA Opłatkowy Klub Prezesów odbędzie się w siedzibie Oddziału, ul. Zyblikiewicza 2b. 

o godz. 17.00.

Zapraszamy wszystkich chętnych 

Z księgarskiej półki 

Wydawnictwo „Muza” S.A. wydało w 2007 r. nowy tytuł 

z serii „POLSKA” – „Góry, górki i pagórki” pióra Elżbiety 

i Marka Wołoszyńskich. W przewodniku autorzy opisali 

202 obiekty przyrodnicze warte zobaczenia opatrzone 

390. kolorowymi ilustracjami i mapkami, pozwalającymi 

czytelnikowi poznać 42 regiony, 168 szczytów, 477 dróg 

wejścia oraz 49 tras wycieczkowych. Autorzy proponują 

odbycie z przewodnikiem wędrówek na najwyższe 

i najciekawsze, a także mało znane szczyty i wzniesie-

nia wszystkich regionów Polski. Treść książki podzie-

lona jest na części: 1) góry, z podziałem na Sudety, 

Karpaty i Góry Świętokrzyskie, 2) górki, opisując 

przedgórza i wyżyny, 3) pagórki, na nizinach i poje-

zierzach. W ramkach opisano charakterystykę 

poszczególnych parków narodowych oraz środowi-

sko przyrodnicze. Zamieszczono również rozdział 

z zasadami wzywania pomocy w górach oraz 

telefony alarmowe poszczególnych grup GOPR na 

terenie polskich gór. W odrębnym rozdziale autorzy zamieścili 

przebiegi głównych szlaków turystycznych, słownik terminów geologicznych. 

W każdym podrozdziale opisano charakterystykę grupy geograficznej, najwyższe, charaktery-

styczne szczyty lub wzniesienia i krótki opis co warto zobaczyć oraz propozycje wycieczek. 

W osobnych małych ramkach umieszczono: ciekawostki, drogi wejścia na wybrane szczyty 

oraz możliwości noclegów. Uzupełnieniem całości jest bibliografia i skorowidz nazw 

geograficznych. Stron 414, format B6, sugerowana cena detaliczna 59,90 zł.  

W roku 2006 z serii przewodników POLSKA ukazały się 3 nowości: „Festyny, turnieje, zloty, 

jarmarki” Izabeli i Tomasza Kaczyńskich – opisujący 101 imprez plenerowych, 

„Najpiękniejsze uzdrowiska” Izabeli i Tomasza Kaczyńskich – opisujący 44 uzdrowiska z ich 

opisem, ofertą uzdrowiskową, propozycje wycieczek w okolice, „Noclegi w zabytkach” 

Barbary Kaniewskiej i Grzegorza Micuły – opisujący 234 hotele, ofertę hotelową, niezbędne 

adresy, telefony i e-maile, oraz co można zobaczyć w okolicy. 
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XXXVII CZAK „Ziemia Gdańska” 

Organizatorem tegorocznego XXXVII Centralnego Zlotu Aktywu Krajoznawczego „Gdańsk 
2007” było Pomorskie Porozumienie Oddziałów PTTK przy współudziale Ministerstwa 
Gospodarki oraz Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK. CZAK zgromadził 293 
uczestników, wśród których znalazła się ośmioosobowa delegacja reprezentująca Klub 
Instruktorów Krajoznawstwa oraz Komisję Krajoznawstwa, Historii i Tradycji Oddziału 
Krakowskiego PTTK. Zlot trwał od 22 do 26 sierpnia. Wzorowa organizacja, bogaty 
program, zaangażowanie przewodników i pilotów poszczególnych grup, sprzyjały poznaniu 
walorów turystycznych ziemi gdańskiej. Przybyłych na zlot zakwaterowano w domach 
studenckich Uniwersytetu Gdańskiego w Oliwie, przy ul. Polanki 65. 

22 sierpnia 2007 r. DZIEŃ GDAŃSKI 
Pierwszy dzień pobytu. Z Oliwy, w towarzystwie przewodników miejskich 
i pilotów, specjalnie udostępnionymi przez miasto autobusami wyruszyliśmy 
do Gdańska. Obejrzeliśmy Stocznię, Pomnik Poległych Stoczniowców, wy-
stawę „Drogi do Wolności”, gdańską starówkę i Muzeum Bursztynu. Po połu-
dniu, w audytorium Wydziału Prawa i Administracji UG odbyło się uroczyste 
otwarcie CZAK-u, uświetnione obecnością wojewody pomorskiego i prezy-
denta miasta Gdańska. Wygłoszono dwa referaty: „200-lecie wyzwolenia 

Gdańska i Pomorza” oraz „Gdańsk - światową kolebką bursztynu”. Po sesji krajoznawczej 
udaliśmy się na giełdę kolekcjonerską, na której turyści-pasjonaci demonstrowali swoje 
zbiory. Na duże brawa zasłużył pomysł Gospodarzy, jakim był nocny spacer po zabytkowym 
Gdańsku. Długo wspominaliśmy ten niezwykły wieczór. 

23 sierpnia 2007 r. DZIEŃ GDYŃSKI 
Podróż z Gdańska do Gdyni odbyliśmy wraz z pilotami kilkoma autokarami. 
Na miejscu gościnnie podjęła nas załoga Portu Wojennego. Zwiedziliśmy m.in. 
okręty „Kaszub”, „Metalowiec”, a także okręt podwodny „Sęp”. W okresie 
międzywojennym Gdynia była największym portem na Bałtyku, dumą 
narodową, „polskim portem na polskiej ziemi” jak wówczas mawiano. 
Inicjatorem rozbudowy floty handlowej oraz budowy portu był ówczesny 
minister przemysłu i handlu krakowianin Eugeniusz Felicjan Kwiatkowski 

(1888-1974). Miłe chwile przeżyliśmy w Klubie Marynarki Wojennej: spotkanie z władzami 
miasta i portu, występ zespołu wokalnego Klubu, poczęstunek wyśmienitą marynarską 
grochówką. Po spotkaniu wyruszyliśmy na zwiedzanie zabytków miasta. Piękno Gdyni 
odkrywaliśmy wraz ze wspaniałymi przewodnikami; wspólne chwile wzruszeń na 
historycznym niszczycielu ORP „Błyskawica” i żaglowcu „Dar Pomorza”, urokliwy spacer 
po Nabrzeżu Kościuszkowskim, serdeczne rozmowy na długo pozostaną w pamięci. 
Wieczorem, w Gdańsku, wzięliśmy udział w seminarium krajoznawczym. Następnie część 
grupy udała się do Katedry Oliwskiej, gdzie wysłuchała koncertu organowego w wykonaniu 
artystów Filharmonii Bałtyckiej. 

24 sierpnia 2007 r. DZIEŃ HELSKI 

O godzinie 8.30 rano z portu w Gdańsku statkiem M/S „Opal” popłynęliśmy do 

Helu, najdalej w morze wysuniętego miasta Polski. W ośrodku konferencyjnym 

uczestników CZAK-u powitał burmistrz Helu Pan Mirosław Wądołowski. 

W trakcie seminarium krajoznawczego wysłuchano referatu Pana Apoloniusza 

Łysejko: „Latarnie morskie polskiego wybrzeża”. Wraz z miejscowymi prze-

wodnikami zwiedziliśmy port rybacki, Muzeum Rybołówstwa, stanowisko 

XXXI Baterii Nadbrzeżnej im. Heliodora Laskowskiego, a także fokarium, będące częścią 

programu doświadczalnego Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. 

Stacja stawia sobie za cel ratowanie ginącego gatunku bałtyckiej foki szarej. Po kolacji, 

w ośrodku gdańskim, odbyło się seminarium naukowe poświęcone 200-rocznicy urodzin 

Wincentego Pola. 
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25 sierpnia 2007 r. DZIEŃ KASZUBSKI 

Sobota 25 sierpnia była dniem wycieczek autokarowych. Wybór trasy 

przejazdu (jednej z dwu) należał do uczestników zlotu. Nasza grupa wybrała 

trasę Kociewską. Zwiedziliśmy bazylikę katedralną w Pelplinie, Muzeum 

Diecezjalne przechowujące jedyny w Polsce drukowany egzemplarz Biblii 

Gutenberga, zamek krzyżacki i stare miasto w Gniewie oraz Muzeum Hymnu 

Narodowego w Będominie. Trasy wycieczek kończyły się w Szymbarku, 

a dokładnie w miejscowym Centrum Edukacji i Promocji. Ośrodek wywarł na nas wielkie 

wrażenie. Zgromadzone obiekty służą zarówno edukacji jak i patriotycznemu wychowaniu 

młodzieży. Znajdują się tu m.in. Kaplica Zgody Narodowej, bogato wyposażona przez 

poszczególne regiony kraju, model bunkra „Ptasia Wola” - leśna kryjówka walczących 

z hitlerowskim okupantem członków Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”, 

a także oryginalny, sprowadzony z tajgi drewniany Dom Sybiraka - niemy świadek tragedii 

polskich rodzin, niewinnie osądzonych i zesłanych w głąb nieludzkiej ziemi. Za Domem 

Sybiraka umieszczono tory kolejowe, wagony towarowe i lokomotywę z czerwoną gwiazdą - 

wstrząsający ślad stalinowskich zbrodni na narodzie polskim. Po zwiedzeniu ośrodka 

zwołano Forum Krajoznawcze, na którym dzielono się doświadczeniami, omawiano 

dotychczasową działalność PTTK, planowano nowe przedsięwzięcia, wśród których znalazła 

się entuzjastycznie przyjęta propozycja prof. Janusza Łęckiego stworzenia na wzór 

ogólnopolskiego tzw. regionalnych kanonów krajoznawczych. Biesiada turystyczna przy suto 

zastawionym stole, muzyka w wykonaniu regionalnej kapeli kaszubskiej, przyjazna 

atmosfera i piękny wieczór zakończyły oficjalnie ostatni dzień XXXVII CZAK-u.  

26 sierpnia 2007 r. 
CZAK dobiegł końca. Żegnaliśmy się z organizatorami i znajomymi z całej Polski. 

Do odjazdu krakowskiego ekspresu pozostało kilka godzin. Przeznaczyliśmy je na spacer po 

Gdańsku. Kościół św. Katarzyny leczący rany po tragicznym pożarze w 2006 roku, a w nim 

grób astronoma i browarnika Jana Heweliusza - to pierwsze miejsce, które odwiedzamy 

w trakcie wycieczki. Potem zwiedziliśmy kościół Mariacki - jedną z największych w świecie 

gotyckich świątyń o zmiennych kolejach losu. Kościół początkowo był katolickim potem 

przez kilka wieków należał do protestantów. Po zakończeniu drugiej wojny światowej ogra-

biony i zrujnowany powrócił ponownie w ręce katolików, którzy go odbudowali i w miarę 

posiadanych możliwości próbują przywrócić dawną świetność. 27 kwietnia 1473 roku to 

pamiętna data w dziejach Gdańska i kościoła Mariackiego. Trwa właśnie wojna czteroletnia 

pomiędzy miastami Hanzy a Anglią. Kapitan karaweli „Piotr z Gdańska”, Paweł Benecke 

zdobywa ładunek angielskiego statku „Św. Tomasz”. Pośród wielu skarbów znajduje się ten 

najcenniejszy - zamówiony przez Włocha Angelo Taniego w Brugii dla jednego z kościołów 

Florencji tryptyk „Sąd Ostateczny” Hansa Memlinga, Benecke podarował zdobycz rodzin-

nemu miastu, a to umieściło obraz w kościele Panny Marii. „Dama z gronostajem” Leonardo 

da Vinci i „Sąd Ostateczny” Hansa Memlinga są obecnie jedną z największych ozdób 

polskich zbiorów muzealnych. Z kościoła Mariackiego udaliśmy się do Oddziału Sztuki 

Dawnej Muzeum Narodowego mieszczącego się przy ul. Toruńskiej 1. W milczeniu podzi-

wialiśmy tryptyk Memlinga eksponowany w oddzielnej sali muzealnej. Scena Sądu, Niebo, 

Piekło... obraz pełen symboli, prawdziwe dzieło ludzkiego geniuszu.  

 

Dzięki CZAK-owi nie tylko odnowiliśmy stare znajomości, ale także zawarliśmy nowe 

przyjaźnie, poznaliśmy miejsca pełne uroku, wzbogaciliśmy się o nowe wrażenia i nową 

wiedzę. Stanisław Staszic powiedział: „Ziemia, czas i praca są źródłem wszelkich bogactw 

kraju. Więc poznać swoje ziemie jest pierwszą, najistotniejszą potrzebą.” 

Elżbieta Woźniak 
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Jesień z B.O.R.T. 

Niżej podajemy terminy i miejsca wycieczek 

organizowanych jesienią 2007 roku przez 

BORT Oddziału Krakowskiego PTTK.  

23 września 
Jamna – Cudowny Obraz Matki Boskiej 

Jamneńskiej. Bobowa – koronki klockowe, 

Centrum Kultury Żydowskiej, Stróże – 

Skansen Pszczelarstwa, Paszyn – muzeum 

parafialne /rzeźba ludowa/. Nowy Sącz –

skansen, ruiny zamku. 

Cena: 40,- zł + wstępy 

7 października 
Hala Krupowa. Zakończenie Sezonu Turystyki Górskiej na Hali Krupowej. 

Cena: 30,- zł 

19 – 21 października 
Śladami „Pani na Puławach”. 1 dzień – Leżajsk - kościół i klasztor bernardynów, Sieniawa 

- pałac Czartoryskich, Zwierzyniec - zespół budynków Ordynacji Zamojskich, obiadokolacja, 

nocleg. 2 dzień – śniadanie, Zamość - pałac Zamojskich, Rynek, Ratusz, Lublin - zamek, 

pomnik Unii Lubelskiej, pałac Czartoryskich, Kozłówka – pałac Zamojskich, muzeum 

socrealizmu, obiadokolacja, nocleg. 3 dzień – śniadanie, Puławy - Świątynia Sybilli, Domek 

Gotycki w Parku /pierwsze polskie muzea/.Kazimierz Dolny – „Perła Renesansu”, Czyżów -

pałac Czartoryskich, Sandomierz, Kraków. 

Cena: 320,- zł + wstępy 

4 listopada 
Krakowskie cmentarze. Salwator, Rakowice, Podgórze (stary cmentarz). 

Cena: 10,- zł + bilety tramwajowe 

18 listopada 
Wokół Krakowa. „Śladami Sławnych Polaków” – Wieliczka, Dziekanowice, Dobczyce, 

Gdów, Niegowić, Pierzchowiec, Staniątki, Niepołomice, Krzesławice.  

Cena: 29,- zł  

1 – 2 grudnia 
Andrzejki na Słowacji. Zabawa i nocleg w Niżnej. Zwiedzanie – Orawski Zamek 

i Demianowska Jaskinia Swobody, skansen w Zubercu, baseny termalne (w cenie: 2 posiłki 

gorące, napoje, alkohol, zabawa, nocleg, śniadanie). 

Cena: 160,- zł + wstępy ok. 500,- koron słowackich 

29 grudnia 2007 – 1 stycznia 2008 

Sylwester na Słowacji – Bal Sylwestrowy. Kwatery prywatne, pokoje dwuosobowe, 

wyżywienie 2 x dziennie.  

Cena: 490,- zł, dojazd we własnym zakresie 

Bliższych informacji udziela i zapisy przyjmuje BORT PTTK ul. Westerplatte 5 
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00, tel. 012 422 26 76 lub 012 422 85 28 
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Górskimi szlakami (11) 

Choć jesień za pasem, a na Polane Chochołowską należy się wybrać 

wiosną, kiedy łany krokusów przebijają się przez śnieg, proponu-

jemy wycieczkę wtedy, gdy lasy dolnoreglowe wybuchają paletą 

jesiennych barw. Dojazd do Zakopanego i przejazd busem do Siwej 

Polany zazwyczaj nie nastręcza większych problemów, gdyż 

komunikacja busowa jest w Zakopanem dobrze zorganizowana. Od Siwej Polany do Polany 

Huciska możemy przejść na piechotę, co zajmie nam około 45 minut lub przejechać kolejką 

turystyczną za 4 zł w 15 minut. Przejście doliną do schroniska na Polanie Chochołowskiej 

zaczyna się właśnie na Polanie Huciska. Idąc mijamy Niżną Bramę, gdzie na jednej ze skał 

umieszczono tablicę ku czci przywódców „poruseństwa” chochołowskiego z 1846 roku oraz 

tablicę upamiętniającą wizytę Jana Pawła II w czerwcu 1983 roku. Nieopodal, po lewej 

stronie, mijamy ścieżkę prowadzącą do Wywierzyska Chochołowskiego. Przy średnim stanie 

wód wypływa z niego od 300 do 600 litrów wody na sekundę o temperaturze około 5 stopni 

Celsjusza. Idąc dalej mijamy urokliwy zakątek z Polaną pod Jaworki i kamiennymi mostkami 

na Potoku Chochołowskim. Nieco dalej w lewo odchodzi czarny szlak Ścieżki nad Reglami, 

którym w 1,5 godziny możemy dojść do Niżnej Polany Kominiarskiej w górnej części Doliny 

Lejowej i dalej w 30 minut do Doliny Kościeliskiej. Idąc wzdłuż Potoku Chochołowskiego 

docieramy do Wyżnej Bramy Chochołowskiej. Szczególną uwagę zwracają z prawej strony 

skały „Pod Zawiesistą”. Wśród malowniczych turni ukrytych jest kilka jaskiń. Powoli 

wznosimy się do góry mijając po prawej stronie, schowane za drzewami, dawne schronisko 

Jana Blaszyńskiego, obecnie leśniczówka TPN. U stóp Wielkiego Kopieńca, po lewej mijamy 

wylot Doliny Starorobociańskiej. Stąd prowadzą znaki czarne na Siwą Przełęcz (do 3 godz.) 

i żółte odbijające niebawem w lewo na Przełęcz Iwaniacką (1,30 godz.) i do schroniska na 

Hali Ornak w Dolinie Kościeliskiej (1 godz.). Po kwadransie mijamy rozwidlenie szlaku 

czerwonego prowadzącego na Trzydniowiański Wierch w 2,5 godz. Po przejściu kolejnego 

mostku na Potoku Chochołowskim i przejściu przez niewielki fragment lasu opadającego 

z Hrubasa otwiera się przed nami szeroka panorama zamknięta od zachodu Bobrowcem, 

Grzesiem, Rakoniem, Wołowcem, Łopatą, Jarząbczym i Kończystym górującymi nad 

dolinami Wyżnią Chochołowską i Jarząbczą. Przechodząc drogą po prawej stronie mijamy 

rząd zabytkowych szałasów pasterskich. W połowie drogi do schroniska mijamy po lewej 

stronie odejście czerwonego szlaku na Trzydniowiański Wierch prowadzący Doliną Jarząbczą 

(2,5 godz.) oraz prowadzący ta samą drogą biało-żółty (papieski) upamiętniający przejście 

23 czerwca 1983 r. Jana Pawła II (40 min). Na miejscu krzyż i obelisk. Na jednej z tablic 

napis: „Mogłem w dniu dzisiejszym spojrzeć z bliska na Tatry i odetchnąć powietrzem mojej 

młodości”. Przejście z Siwej Polany do Schroniska PTTK na Polanie Chochołowskiej zajmie 

nam około 2,5 godz. Spod schroniska prowadzą znaki żółte na Grzesia (2 godz.), zielony na 

Wołowiec (3 godz.) oraz czarny do Kaplicy św. Jana Chrzciciela w górnej części polany 

(15 min). Obecne schronisko 

wybudowało PTTK w latach 

1951-1953 wg projektu Anny 

Górskiej. W schronisku tym 

podczas wizyty Jana Pawła II 

w 1983 roku doszło do spotka-

nia Papieża z Lechem Wałęsą. 

Spod schroniska i ze ścieżki do 

kaplicy wspaniały widok na 

masyw Kominiarskiego Wierchu. 

Fragment Polany Chochołowskiej 
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tekst G.H., zdjęcia K.H. 

 

 

 

Numer zamknięto  

dnia 11 września 2007 r. 
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