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 DO UśYTKU WEWNĘTRZNEGO 
 

Podsumowanie działalności Kół za rok 2009 
 
Dnia 20 kwietnia 2009 r. wyłoniono skład nowej Komisji Kół Oddziału Krakowskiego PTTK 
na kolejną kadencję. Jednym z pierwszych zadań, którym Komisja się zajęła, było opracowa-
nie nowego regulaminu oceny działalności kół. Głównym celem było uproszczenie dość 
skomplikowanego systemu punktacji, ograniczenie kryteriów oceny do minimum, a przede 
wszystkim dostosowanie systemu punktacji do istniejących realiów gospodarczych i społecz-
nych. Stąd likwidacja np. punktacji za posiadanie przez koło wypoŜyczalni sprzętu 
turystycznego czy biblioteki. 
Komisja stanęła przed trudnym zadaniem znalezienia kryteriów oceny pozwalających na 
porównywanie kół o róŜnym składzie wiekowym, staŜu członków w PTTK czy charakterze 
koła, który jest inny dla koła szkolnego, profilowanego (np. Ŝeglarskiego) bądź seniorskiego, 
grupującego osoby starsze. Nowy regulamin obejmuje jedynie 20 kryteriów, z czego 6 o cha-
rakterze informacyjnym nie jest ocenianych. Zgodnie z nowoprzyjętą punktacją koło 
maksymalnie moŜe uzyskać 27 punktów w roku, w którym odbywają się zebrania 
sprawozdawczo-wyborcze oraz 25 punktów w pozostałych latach. Zmienione formularze kart 
informacyjnych wraz z instrukcją wypełniania rozesłano do kół ustalając termin ich zwrotu do 
10 stycznia 2010 r. W wyznaczonym czasie karty zwróciły 23 koła, natomiast koła 146 i 233 
złoŜyły karty po terminie. Koła te są ujęte w tabeli w pozycjach od 1 do 25. Nie złoŜyły 
sprawozdań koła: 11, 18, 25, 195, 230, 263 oraz 270 – przedstawione są one w poz. 27 ÷ 34. 
Komisja Kół wyłoniła ze swego grona zespół w składzie Aleksander Smołucha, Jan 
Romowicz i Janusz Worotniak, który skontrolował deklaracje członkowskie PTTK pod kątem 
opłacania składek PTTK za 2009 r. ZauwaŜono w wielu przypadkach duŜe rozbieŜności 
pomiędzy informacją składaną przez koło a stanem rzeczywistym. Dotyczyło to zwłaszcza 
przypadków, gdy wśród deklaracji aktualnych członków danego koła znajdowały się teŜ 
deklaracje osób, które juŜ od wielu lat nie opłacały składek. Nasuwa się tu przypuszczenie, 
Ŝe w rzeczywistości z róŜnych przyczyn tych osób w kołach juŜ nie ma. W takich 
przypadkach przyjmowano ilość członków ze złoŜonego sprawozdania nie chcąc zaniŜać 
punktacji danemu kołu. W przypadku kół, które nie złoŜyły kart informacyjnych ilość 
opłaconych składek uzyskano z deklaracji. Ponadto 220 osób opłaciło składki bezpośrednio 
w kasie Oddziału i te osoby są ujęte w sprawozdaniu jako tzw. „Koło Środowiskowe”. 
Tworzą je osoby, które z rozmaitych przyczyn nie naleŜą do Ŝadnego koła, a chcą być 
członkami PTTK. Ilość tych osób jest bardzo zmienna.  

 

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE 

ODDZIAŁ KRAKOWSKI im. ks. Karola Wojtyły 
31-029 Kraków, ul. Zyblikiewicza 2b, tel. 124-222-094 
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W tym miejscu Komisja kieruje apel do osób odpowiedzialnych za zbieranie składek 
członkowskich o uporządkowanie deklaracji członkowskich znajdujących się w Oddziale. 
NaleŜy oddzielić w wyraźny sposób deklaracje aktualnych i byłych członków np. składając te 
drugie do oddzielnej koperty. Poza tym wiele deklaracji nie jest opatrzonych pieczątką koła 
lub teŜ, w razie braku pieczątki w danym kole, wpisanym ręcznie numerem koła. 
W przypadku, gdy taka deklaracja wypadnie lub zostanie wyjęta, pojawiają się określone 
problemy z jej ponownym przyporządkowaniem. 
Po obliczeniu stopnia opłacalności składek członkowskich podkomisja w składzie ElŜbieta 
Zając, Anna Nosek i Janusz Worotniak dokonała oceny działalności kół w ubiegłym roku. 
Starano się przy ocenie uwzględniać charakter danego koła i moŜliwości jego członków. 
Pełne zestawienie ilości członków Oddziału Krakowskiego PTTK wraz z danymi 
dotyczącymi opłacania składek za 2009 r. oraz punktację uzyskana przez poszczególne koła 
przedstawiono w poniŜszej tabeli. 
 
Lp Koło Razem Skł. opłac. Skł. nieopł.  Punkty 

1 1 - "Pielgrzym" 91 82 9 18 
2 8 - SOSW dla Dzieci Niewidom. i Słabow. 30 30 0 17 
3 10 - "PodróŜnik" przy SP nr 7 15 15 0 15 
4 13 - przy "BIPROCEMWAP" S.A. 20 20 0 5 
5 16 - przy Gimnazjum w Mnikowie 13 13 0 9 
6 19 - przy KPBP "Krakbud" 17 17 0 15 
7 22 - przy SP nr 53 47 47 0 16 
8 23 - przy Urz.Miasta i Gm. Kazimierza Wlk 63 45 18 11 
9 27 - Koło Miejskie w Skawinie 50 50 0 16 

10 28 - przy SP nr 133 49 49 0 11 
11 30 - przy B.P. "Sebastian" Kazimierza Wlk 30 30 0 14 
12 31 - Koło Przewodników Miejskich 17 17 0 18 
13 36 - Koło Grodzkie 342 276 66 15 
14 45 - "TELPOD" Kraków 36 34 2 8 
15 52 - "KRZESZOWIACY" 44 44 0 18 
16 59 - "SENIOR" 11 11 0 13 
17 71 - "ŁĄCZNOŚĆ" 21 21 0 13 
18 84 - przy ZUS Kraków 13 13 0 11 
19 87 - "WATRA" przy Polskim Zw. Głuchych 16 16 0 13 
20 102 - "WĘDROWIEC" 30 30 0 12 
21 116 - Koło im. Mariana Marcinkowskiego 12 12 0 13 
22 139 - Koło Rodzinne 10 10 0 13 
23 146 - "STOKROTKA" 13 13 0 7 
24 210 - przy YACHT CLUBIE 14 11 3 11 
25 233 - "SMOKI" przy Garniz. Krak. Policji 13 13 0 4 
26 RAZEM  1 ÷ 25 1017 919 98   
27 11 - przy KKTJ 10 8 2   
28 18 - Woj. Stacja San.-Epid. 8 8 0   
29 25 – Seminarium O.O. Zmartwychwstańców 0 0 0   
30 195 - przy Klubie Podwawelskim 10 9 1   
31 230 - przy Krakowskim Klubie Kajakowym 29 15 14   
32 263 - Koło Rodzinne "Spólnota" 10 8 2   
33 270 - Okr.P-stwo Geod. -Kartograficzne 15 7 8   
34 Koło Środowiskowe 220 220 0   
35 RAZEM  27 ÷ 34 302 275 27   
36 OGÓŁEM  26 + 35 1319 1194 125   
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Na ogólną ilość 1319 członków PTTK składki opłaciły 1194 osoby, co stanowi nieco ponad 
90%. Jest to zły wskaźnik, gdyŜ w tym przypadku naleŜałoby się spodziewać i wymagać 
100%. DuŜa na tym polu jest rola prezesów kół w zakresie mobilizacji członków do 
terminowego opłacania. Pamiętajmy, Ŝe nasze składki tworzą w duŜym stopniu budŜet 
Oddziału wpływając na jego bieŜącą działalność.  
 
Działalność organizacyjna 
 
Podstawowe dane porównawcze w stosunku do lat ubiegłych przedstawione są w tabeli 
poniŜej.  
 

Lp Treść 
Lata sprawozdawcze  

2007 2008 2009 

1 Ilość kół 36 42 32 

2 Ilość wypełnionych kart informacyjnych 25 24 25 

3 Ilość członków w kołach 1023 1122 1319 

4 Ilość członków opłacających składki 850 977 1194 

5 Procent opłaconych składek (wiersz 4/3) 83,1 87,1 90,5 

6 Ilość kół, które opłaciły składki w 100 % 19 
(53 %) 

21 
(50 %) 

21 
(66 %) 

 
Analizując zaprezentowane dane widać, Ŝe mimo zmniejszającej się ilości kół liczba ich 
członków systematycznie wzrasta. W 2009 r. nastąpił przyrost w wysokości 17%. Zwiększa 
się teŜ dyscyplina w zakresie opłacania składek członkowskich i do wymarzonych 100% 
coraz bliŜej. To napawa optymizmem. 
 
Działalność programowa 
 
NajwaŜniejsze dane dotyczące tego aspektu działalności kół ukazuje poniŜsza tabela na 
następnej stronie. Nie daje ona jednak pełnego obrazu z uwagi na sporą ilość kół, które nie 
złoŜyły sprawozdań. MoŜna się spodziewać, Ŝe w innym razie liczby we wszystkich 
rubrykach byłyby wyŜsze. Niektóre koła nie posiadają informacji o zdobywanych przez 
swych członków odznakach turystycznych. Wynika to głównie z duŜej liczby członków w 
tych kołach, a przez to siłą rzeczy, z rzadszych kontaktów na linii: władze koła – członkowie. 
 
W nowym systemie oceniania nie dzielono wycieczek wg róŜnych kategorii, natomiast 
przyjęto, Ŝe punktowana wycieczka to impreza turystyczna, w której bierze udział co najmniej 
trzech członków danego koła. W latach ubiegłych zdarzały się nawet wycieczki jednooso-
bowe. W ocenie pracy kół zaniechano teŜ podziału kół wg „szkolnej” nomenklatury 
(na bardzo dobre, dobre, dostateczne i niedostateczne). UwaŜamy, Ŝe kaŜde koło działa 
w miarę moŜliwości swoich członków, starając się realizować statutowe cele PTTK. 
Przy zmniejszającej się, niestety, ilości kół kaŜde działania w tym zakresie naleŜy docenić. 
 
 



4444 ___________________ biuletyn informacyjny 64 

 

Lp Koło 

W
yc

ie
cz

ki
 

je
dn

od
ni

ow
e 

W
yc

ie
cz

ki
 

w
ie

lo
dn

io
w

e 

Ilo
ś
ć
 u

cz
es

tn
ik

ów
 

w
yc

ie
cz

ek
 

O
dz

na
ki

 tu
ry

st
yk

i 
po

w
sz

ec
hn

ej
 

S
zk

ol
en

ia
, 

pr
el

ek
cj

e,
 p

ok
az

y 

Ilo
ś
ć
 u

cz
es

tn
ik

ów
 

sz
ko

le
ń

 

1 1 - "PIELGRZYM" 13 2 590 - 10 340 
2 8 - SOSW dla Dzieci Niewidom. i Słabow. 8 2 159 35 2 45 
3 10 - "PODRÓśNIK" przy SP nr 7 9 - 41 12 - - 
4 13 - przy "BIPROCEMWAP" S.A. - - - - - - 
5 16 - przy Gimnazjum w Mnikowie 13 1 9 3 1 6 
6 19 - przy KPBP "Krakbud" 17 3 124 7 - - 
7 22 - przy SP nr 53 13 - 393 78 - - 
8 23 - przy Urz.Miasta i Gm. Kazimierza Wlk. 12 2 565 - - - 
9 27 - Koło Miejskie w Skawinie 34 2 346 12 2 42 

10 28 - przy SP nr 133 3 - 114 17 - - 
11 30 - przy B.P. "SEBASTIAN" Kazimierza Wlk 8 3 128 - 2 29 
12 31 - Koło Przewodników Miejskich 4 - 24 - 7 63 
13 36 - Koło Grodzkie 425 4 136 - 12 228 
14 45 - "TELPOD" Kraków 46 - 241 - 2 26 
15 52 - "KRZESZOWIACY" 21 15 187 - 1 50 
16 59 - "SENIOR" 8 2 40 - - - 
17 71 - "ŁĄCZNOŚĆ" 71 4 267 - 1 21 
18 84 - przy ZUS Kraków 6 - 37 6 - - 
19 87 - "WATRA" przy Polskim Zw. Głuchych 6 2 63 - 2 10 
20 102 - "WĘDROWIEC" 17 2 76 - - - 
21 116 - Koło im. Mariana Marcinkowskiego 8 2 33 - 4 - 
22 139 - Koło Rodzinne 10 1 60 - 1 10 
23 146 - "STOKROTKA" 3 - 32 -  - 
24 210 - przy YACHT CLUBIE - 5 49 - - - 
25 233 - "SMOKI" przy Garniz. Krak. Policji - 8 10 - - - 
26 RAZEM 1 ÷ 25 755 60 3724 170 47 870 

 
Komisja dziękuje wszystkim członkom Oddziału za dokonania w ubiegłym roku, Ŝycząc 
jednocześnie wielu nowych osiągnięć turystyczno-krajoznawczych. 
 
P.S. JuŜ po dokonaniu oceny do Komisji Kół wpłynęło pismo z Koła 146 „Stokrotka” 
z decyzją o jego rozwiązaniu ze względu na wiek członków i brak moŜliwości dalszego 
działania.  

przewodniczący Komisji Kół Janusz Worotniak 

 

Konkurs Odznak Turystycznych 
 
Komisja Kół Oddziału Krakowskiego PTTK organizuje w październiku 2010 roku Konkurs 
Odznak Turystycznych. Na następnej stronie podajemy regulamin konkursu. BliŜszych 
informacji udziela zarząd Komisji Kół na spotkaniach Klubu Prezesów. 
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1. W Konkursie oceniane będą zbiory odznak turystycznych z imprez cyklicznych organizo-
wanych przez Oddział Krakowski PTTK. 

2. Zbiory powinny być przedstawione w sposób uporządkowany. 
3. Zbiory naleŜy dostarczyć 18 października 2010 r. o godz. o godz. 16,30 do siedziby 

Oddziału Krakowskiego PTTK przy ul. Zyblikiewicza 2b, gdzie nastąpi ich ocena. 
4. Posiadacz największego ilościowo zbioru odznak zostanie uhonorowany okolicznościo-

wym dyplomem. 
 

55. rocznica działalności Koła PTTK nr 87 „WATRA” 
 
Koło PTTK nr 87 „Watra” przy Polskim Związku Głuchych w Krakowie w bieŜącym roku 
obchodzi jubileusz 55-lecia swojej działalności (1955-2010). W jego historię wpisało się 
wielu miłośników i propagatorów turystyki w środowisku osób niesłyszących. To oni za 
swoją działalność otrzymali nie tylko Złote Honorowe Odznaki PZG, ale wielu z nich zostało 
uhonorowanych takŜe Złotymi Odznakami Honorowymi PTTK. Aktywny sposób spędzania 
czasu wolnego – poprzez turystykę – pozwala na zapoznawanie się z walorami krajobrazo-
wymi i kulturowymi Polski, z miejscami historycznymi, związanymi z dziejami narodu 
polskiego, umoŜliwiają integrację i zacieśnienie więzów koleŜeńskich w środowisku osób 
głuchych i słabo słyszących. Wędrowanie po górach sprzyja wewnętrznemu wyciszeniu, 
spojrzeniu z dystansem na stresy Ŝycia codziennego, kształtuje hart ducha i wytrzymałość na 
zmienne, trudne warunki przyrodnicze. Organizacja imprez turystyczno-wyjazdowych 
zmniejsza takŜe poczucie izolacji społecznej w środowisku osób z uszkodzonym słuchem 
i pozwala na wychodzenie „ze świata ciszy” do otaczającego ich świata zewnętrznego. Koło 
PTTK nr 87 „Watra” zasłynęło z organizacji wielu rajdów ogólnopolskich i wojewódzkich 
z udziałem nawet kilkuset osób niesłyszących, wielu wycieczek wyjazdowych, pieszych 
górskich, rowerowych. 

Dziś chcemy Państwu przedstawić wielowymiarową sylwetkę 
Ryszarda Szarzyńskiego, który od przeszło 25 lat nieprzerwanie 
prowadzi działalność turystyczną na rzecz środowiska osób 
niesłyszących. Swoją pasją stale próbuje „zarazić” innych, zachęcając 
swoich kolegów i koleŜanki do wyjścia z domu, do aktywnego 
wypoczynku. Dziś, patrząc z perspektywy czasu, moŜna zatrzymać się 
nad owocami jego działalności i pogratulować mu sukcesów. Ryszard 
Szarzyński urodził się w Bydgoszczy, mieszka na stałe w Krakowie. 
Słuch stracił w dzieciństwie. Ukończył Szkołę Podstawową dla Dzieci 
Głuchych w Ostromecku oraz 3-letnią Szkołę Zawodową o profilu 
krawieckim. W 1980 r. zdał egzamin jako mistrz krawiectwa. Od 1969 
roku pracował w Spółdzielniach Inwalidów, nie tylko jako krawiec, 
ale i na innych stanowiskach pracy. 

Od 1984 r. działał jako wiceprezes Koła PTTK nr 30 „Łuczniczka” w Bydgoszczy, a od roku 
2001 do dnia dzisiejszego jest prezesem Koła PTTK nr 87 „Watra” w Krakowie. 
W dziedzinie turystyki zdobył następujące odznaki: INO (Imprezy na Orientację) – 1986 r., 
TOK (Turystyczna Odznaka Kajakarska) – 1984 r., KOT (Kolarska Odznaka Turystyczna) – 
1991 r. Otrzymał równieŜ wiele dyplomów: od Zarządu Głównego PZG w Warszawie 
z okazji 30-lecia zorganizowanej turystyki głuchych PZG – 1984 r., dyplom Oddziału 
Miejskiego PTTK w Bydgoszczy „Za aktywną pracę społeczną” w PTTK – 1988 r. i 1992 r. 
Organizował i uczestniczył w wielu rajdach turystycznych w Bydgoszczy, na których 
otrzymał wiele dyplomów i pucharów. Między innymi zdobył II miejsce w klasyfikacji 
indywidualnej na Ogólnopolskim Rajdzie Kolarskim PZG „Kaszuby 86” w Gdańsku. 
Kilkakrotnie był komandorem i przewodnikiem zlotów turystycznych, m.in. Jubileuszowego 
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Rajdu Turystycznego Niesłyszących PTTK „Po ziemi bydgoskiej” z okazji 25-lecia Klubu 
„Łuczniczka” w 1992 r. RównieŜ w miesięczniku niesłyszących „Świat Ciszy” wielokrotnie 
ukazywały się artykuły na temat imprez turystycznych, organizowanych przez Ryszarda 
Szarzyńskiego.  Otrzymał on takŜe Odznakę „Przyjaciel Bydgoszczy PTTK” – 1998 r. 
Podczas wyborów Koła PTTK nr 87 „Watra” został wybrany na prezesa Zarządu Koła, któ-
rym jest do dnia dzisiejszego. W 2005 r. został uhonorowany Złotą Odznaką Honorową 
PTTK. Był organizatorem Jubileuszu 50-lecia Koła PTTK nr 87 „Watra”, połączonego 
z Jubileuszowym Rajdem Turystów Niesłyszących „Kraków-Jura 2005 r.”. Na XVII Inte-
gracyjnym Rajdzie Turystów Niesłyszących „Klimkówka – Lato 2005 r. Polska – Ukraina” 
zajął I miejsce w konkursie „Gawędy”. Był komandorem I Rajdu Turystycznego Niesłyszą-
cych „Tatry 2007”, II Rajdu Turystycznego Niesłyszących „Pieniny 2008” oraz III Rajdu 
Turystycznego Niesłyszących „Gorce 2009”. W 2010 r. równieŜ przewiduje on ambitne 
i wspaniałe plany turystyczne. 
Drugą stroną działalności Ryszarda Szarzyńskiego jest pantomina. Od 1980 r. działał on 
w grupie teatralnej „GEST-RUCH” przy Klubie PZG w Bydgoszczy, który przygotowywał 
przedstawienia pantomimiczne dla dzieci. Otrzymał nagrodę jako najlepszy głuchy aktor 
podczas przeglądu Teatru Plastyki i Ruchu. Od czerwca 1984 r. pełnił społecznie funkcję  
członka Rady Domu Kultury „Sygnały” w Bydgoszczy, a od 1996 r. – jako członek Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego PZG w Bydgoszczy. Za zasługi w pracy społecznej na rzecz 
środowiska osób niesłyszących otrzymał Srebrną Odznakę Honorową PZG (1989 r.) i Złotą 
Odznakę Honorową PZG (1996 r.) w Warszawie. Potem nastąpiła przerwa w działalności 
pantomimicznej aŜ do roku 2008, kiedy to wystąpił samodzielnie z własnym repertuarem 
pantomimicznym pt: „Maski”. Pierwszy taki występ odbył się w Dworku Białoprądnickim 
w Krakowie w dniu 28.05.2009 r. z okazji Dnia Matki przy współpracy z Eksperymentalną 
Sceną Operową pod kierunkiem artystki operowej BoŜeny Kiełbińskiej. Ryszard Szarzyński 
występował wielokrotnie, a w roku 2009 – po raz pierwszy takŜe za granicą na zaproszenie 
Węgierskiego Związku Głuchych.  W Domu Kultury PZG w Krakowie w dniu 20 czerwca 
2009 r. odbyła się uroczystość, podkreślająca jego wybitne zasługi w popularyzacji turystyki 
w środowisku osób niesłyszących z udziałem osób głuchych i głuchoniewidomych. Ryszard 
Szarzyński przygotował wystawę, obrazującą historię jego działalności, a takŜe pokazał 
etiudy  pantomimy. Od Zarządu Oddziału Małopolskiego PZG w Krakowie, od Zarządu Koła 
PTTK „Watra” nr 87 w Krakowie, a takŜe od Regionalnego Klubu Głuchoniewidomych 
w Krakowie otrzymał on tabliczki pamiątkowe, dyplomy i upominki wraz z najlepszymi 
Ŝyczeniami dalszych sukcesów. 

przygotowała Małgorzata Woźniakowska 

 
 

 

 

 

Spotkanie 
z Ryszardem 
Szarzyńskim 
na wystawie 
obrazującej 
historię jego 
działalności 
turystycznej.  
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Rowerem po wiosnę 2010 do Kornatki - podsumowanie 
 
53 Turystyczny Zlot Kolarski „ROWEREM PO WIOSNĘ 2010" zorganizowano 25 kwietnia 
2010 r. jako XVIII ZLOT GWIAŹDZISTY do miejscowości KORNATKA w gminie 
Dobczyce. Metę zlotu usytuowano przy Szkole Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej 
Polski w Kornatce. W sekretariacie zlotu Krystyna Dobrzańska i Antoni Woyciechowski 
wydawali pamiątkowe plakietki i bloczki na smaczny bigos przygotowany przez panie Agatę 
Dudę i Małgorzatę Lach. Turyści odbijali ozdobną pieczęć w ksiąŜeczkach wycieczek 
kolarskich KOT. Pomocy medycznej podczas zlotu udzielała Jolanta Ziemba. Słoneczna 
pogoda zachęciła wielu do wyprawy rowerowej. Chłodny, porywisty wiatr i strome 
wzniesienia nie odstraszyły miłośników turystyki. W sekretariacie zlotu zgłosili się 
mieszkańcy Krakowa, Brzezowej, Wieliczki, Dobczyc, Myślenic, Drogini, Grabia, Kornatki, 
Trzemeśni, Burletki, Koźmic Wielkich. O godz. 12 proboszcz miejscowej Parafii BoŜego 
Miłosierdzia ksiądz Wiesław Smaza poświęcił rowery, Ŝycząc rowerzystom bezpiecznej jazdy 
podczas całego sezonu. Delegacja uczennic ubranych w historyczne stroje na czele z panią 
dyrektor szkoły Renatą Koperą przywitała chlebem i solą nestorów turystyki kolarskiej wśród 
których był sędzia kolarski klasy międzynarodowej Janusz Kuciński. Na powitanie turystów 
i organizatorów wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kornatce. Program występu 
przygotowały Magdalena Prusak i Marta Jabłońska. Wystąpiły dzieci z pomponami, chór 
szkolny, skrzypek Jan Chalota z nauczycielem informatyki Markiem Czerwińskim. Na gitarze 
zagrała Ola Jasek. Zebrani nagrodzili koncert głośnymi brawami. Zorganizowano tradycyjne 
konkursy sprawnościowe. A to ich wyniki: 
 
Wyścig pod górkę Strzelanie z broni pneumatycznej 
1. Paweł Kapała 1. Zbigniew Musiał 
2. Władysław Kołodziej 2. Jacek Dziewoński  
3. Kazimierz Dylawerski 3. Zbigniew Chalota 
4. Józef śądło 4. Marek Nowak 
5. Jacek Dziewoński 5. Józef śądło  
  Rowerowy 
Rzutki do tarczy Rowerowy bieg Ŝółwi tor przeszkód 
 

1. Andrzej Sitko 1. Marcin Malina 1. Konrad Banowski 
2. Klaudia Kowalska 2. Patryk Krupa Sitarz 2. Marcin Malina 
3. Mateusz Piwowarczyk 3. Krzysztof Prusak 3. Mateusz Piwowarczyk 
4. Aleksandra Jasek 4. Mirosław Knapik 4. Dawid Zabzdyr 
5. Józef śądło 5. Grzegorz Olesek 5. Krzysztof Prusak 
 Jacek Dziewoński     Mateusz Piwowarczyk  
 
O godz. 14 wystąpił Zespół „INTOX" z Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 
w Dobczycach. Osiem urodziwych dziewcząt dało pokaz tańca nowoczesnego. Opiekunem 
zespołu jest Wacław Psztyk, który dbał o sprawność aparatury nagłośniającej podczas zlotu. 
Nagrody najlepszym w konkursach zlotowych wręczyli dyrektor szkoły Renata Kopera, 
sędziowie konkurencji Stanisław Młynarski i Jerzy Cholewa. Specjalny mini puchar ufundo-
wany przez komandora Tadeusza Owsiaka otrzymał najmłodszy uczestnik zlotu Mateusz 
Dudzik z Kornatki urodzony w 1999 r. Puchary za pomoc przy organizacji zlotu otrzymały 
Ochotnicza StraŜ PoŜarna z Kornatki, Rada Sołecka z Kornatki, Zespół „INTOX" oraz Szkoła 
Podstawowa i Rada Rodziców SP w Kornatce. Tadeusz Owsiak wręczył pani dyrektor 
ozdobny klucz, którym oficjalnie otwarła sezon turystyki kolarskiej Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego. 
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Impreza była dofinansowana przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego oraz Zarząd Oddziału PTTK w Krakowie, a organizatorami oprócz 
wymienionych byli: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Krakowski Klub 
Kolarski PTTK, Nowohucki Klub Turystów Kolarzy PTTK „Czarne Koty", Małopolski 
Szkolny Związek Sportowy, Wojewódzkie Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” 
w Krakowie, Krakowski Klub Cyklistów i Motocyklistów „Smok", Szkoła Podstawowa 
i Rada Rodziców SP w Kornatce, Rada Sołecka Kornatka, Urząd Gminy i Miasta Dobczyce, 
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach, Oddział PTTK w Dobczycach, 
Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Kornatce, LKS „Rokita” Kornatka. Nagrody ufundowali m. in.: 
BIKERSHOP Kraków, CYKLO-CENTRUM Kraków, Przedsiębiorstwo Handlowe 
„TOMAR” Kraków, „SECESJA” s. c. Kraków. Wsad do kotła zapewniły: Supermarket 
„JAN” Dobczyce, Zakład Produkcji Krawieckiej „ROGERS” s. c. Dobczyce, Firma „AXEL-
MALINA” Kornatka, Zakład Remontowo Budowlany „JANBUD” Kornatka, Zakład 
Elektryczny Krzysztofa Leśniaka Kornatka 
 
zakończenie sezonu: 26 wrze śnia 2010 roku w Dziekanowicach, gmina Dobczyce  

 

podsumowanie przygotował Tadeusz Owsiak 
 

Komisja Turystyki Kolarskiej zaprasza 
 
Komisja Turystyki Kolarskiej zaprasza na wycieczki rowerowe połączone ze zdobywaniem 
Kolarskiej Odznaki Turystycznej. 
 

3 lipca 2010  � Greenway’em z Kalwarii do Krakowa 
Zbiórka o godzinie 7:40 w holu głównym dworca PKP z biletami do Kalwarii 
Lanckorony (odjazd pociągu o godz. 7:55) 
 

24 lipca 2010  � Kraków – forty w Skotnikach – rez. Skołczanka – 
Tyniec – Kraków 
Zbiórka o godzinie 9:00 pod Domem Turysty PTTK od strony ul. Kopernika 
 

8 sierpnia 2010  � Kraków – Giebułtów – Ojców – Kraków 
Zbiórka o godzinie 8:00 pod Domem Turysty PTTK od strony ul. Kopernika 
 

21 sierpnia 2010  � Kraków – Dolinki Podkrakowskie – Kraków 
Zbiórka o godzinie 8:00 pod Domem Turysty PTTK od strony ul. Kopernika 
 

4 września 2010  � Greenway’em do Niepołomic i kawałek dalej  
Zbiórka o godzinie 8:00 pod Domem Turysty PTTK od strony ul. Kopernika, powrót pociągiem 
ze Staniątek. 
 

26 września 2010  � Wspólny dojazd na Zakończenie Sezonu Rowerowego PTTK 
Szczegóły tego wyjazdu zostaną podane później na naszej stronie www.krakow.pttk.pl i na osobnym 
ogłoszeniu. 
 

29 września 2010  � Spotkanie z pokazem slajdów z sezonów 2009 i 2010  
Sala konferencyjna Oddziału Krakowskiego PTTK przy ul. Zyblikiewicza 2b, rozpoczęcie o godz. 17:00. 
 
Wszystkie godziny zbiórek na wycieczki kolejowo-rowerowe ustalone są na podstawie 
rozkładu jazdy wg stanu na dzień 11 marca 2010 r. i mogą ulec zmianie wraz ze zmianami 
rozkładu jazdy PKP. Prosimy na bieŜąco śledzić stronę internetową www.krakow.pttk.pl 
(zakładka - Jednostki organizacyjne/Komisja Turystyki Kolarskiej) lub dzwonić bezpośrednio 
do Oddziału Krakowskiego PTTK – nr tel.: 124-222-094. 

 

przygotował Krzysztof Szafraniec 
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Lato z B.O.R.T. 
 
NiŜej podajemy terminy i miejsca wycieczek organizowanych latem 2010 roku przez BORT 
Oddziału Krakowskiego PTTK.  

24-27 czerwca  
Szlakiem Zamków KrzyŜackich. 1 dzień: Kraków, Elbląg, po drodze zwiedzanie Tczewa, 
obiadokolacja, nocleg. 2 dzień: śniadanie, rejs kanałem do Ostródy, spacer po Ostródzie, 
obiadokolacja, nocleg. 3 dzień: śniadanie, Ostróda, Dobre Miasto, Lidzbark Warmiński, Orneta, 
Ostróda, obiadokolacja, nocleg. 4 dzień: śniadanie, Gierzwałd (sanktuarium) lub Olsztynek 
(skansen), Grunwald, powrót do Krakowa. 
Cena: 600,- zł + wstępy około 150,- zł z rejsem 

4 lipca  
Gorce mniej znane. Kraków, Szczawa, Gorc Kamieniecki, Gorc, zejście do Gorczańskiej 
Chaty, Ochotnica Górna, Kraków. 
Cena: 51,- zł  

11 lipca  
Śladami Sebastiana Lubomirskiego. Kraków, Niedzica, Majere, Hniezdne, Stara Lubovla 
(zwiedzanie zamku i muzeum zamagurskiej diediny). 
Cena: 65,- zł + około 15,- €  

17-18 lipca  
Słowacki Spisz. 1 dzień: Kraków, Niedzica, Vysne Rubachy (moŜliwość kąpieli w leju 
krasowym), Kezmarok (zwiedzanie miasta, obiadokolacja, nocleg). 2 dzień: śniadanie, 
Levoca (zwiedzanie miasta, m.in.. Kościół z najwyŜszym w Europie gotyckim ołtarzem, 
wzorowanym na ołtarzu Wita Stwosza), Spiski Hrad (zwiedzanie zamku), Poprad, Łysa 
Polana, Kraków. 
Cena: 280,- zł + około 25,- €  

24-30 lipca  
Obóz wędrowny (Przez Bieszczady i Beskid Niski – 7 dni). Przełęcz WyŜniańska - Mała 
Rawka - Dział - Wetlina - Przełęcz Orłowicza - Wysokie Berdo – DołŜyca - Łopiennik - 
Łubne - Przełęcz śebrak - Chryszczata - Komańcza - Bukowica - Puławy - Rymanów 
(w cenie: noclegi, śniadania, obiadokolacje, przewodnik, ubezpieczenie, przejazd PKS). 
Cena: 900,- zł  

8 sierpnia  
Góry Bli Ŝej Gwiazd I. Kraków, Koninki, Tobołów, Suhora – zwiedzanie obserwatorium, 
Obidowiec, Czoło Turbacza, Turbaczyk, Orkanówka, Niedźwiedź, Kraków.  
Cena: 49,- zł 

14 sierpnia  
Śladami Walk o Niepodległość. Szlak Kościuszkowski � Bibice (forty), Bosutów (obóz 
załoŜony po zwycięstwie pod Racławicami), Luborzyca (reorganizacja wojska), Koniusza 
(obóz), śołędowice (rodzinna wieś B. Głowackiego), Racławice, Janowiczki, Dziemięrzyce 
(tereny bitwy w dniu 4 kwietnia 1794 r.), Słomniki (obóz po bitwie). 
Cena: 40,- zł 

22 sierpnia  
Skalnymi Perciami Beskidów. Kraków, Rabka Zaryte, Perć Borkowskiego, Luboń Wielki, 
Surówki, Naprawa, Kraków.  
Cena: 49,- zł 
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5 września  
Szlak zabytków techniki Śląska. Kraków, Browar w Tychach, Gliwice (maszt radiostacji), 
Zabrze (kopalnia Guido" lub skansen górniczy "Królowa Luiza"), Radzionków (muzeum 
chleba),  Pławowice, Kraków.  
Cena: 50,- zł + wstępy 

12 września  
Góry Bli Ŝej Gwiazd II . Kraków, Poręba koło Myślenic, Kamiennik, Sucha Polana, Łysina, 
Lubomir, Przełęcz Jaworzyce, Wierzbanowska Góra, Przełęcz Wielkie Drogi, Kraków.  
Cena: 42,- zł 

23-26 września  
Saska i Czeska Szwajcaria. I dzień – Kraków, Benesov nad Ploucnici (zamek), 
obiadokolacja i nocleg w okolicach Decina, II dzień – śniadanie, Drezno (Galeria Drezdeń-
ska), Miśnia (najpiękniejsze miasto Saksonii – zwiedzanie) , powrót na obiadokolację 
i nocleg, III dzie ń – śniadanie, twierdza Konigstein, Bad Schandau – kolejka Kirnitzschtal-
bahn dowoŜąca do wodospadu Lichtenhainer, formacje skalne, powrót na obiadokolację 
i nocleg, IV dzień – śniadanie, Czeska Szwajcaria - Pravcicka Brama, Panska Skała, powrót 
do Krakowa.  
Cena: 900,- zł + około 50,- € wstępy 

3 października  
Zakończenie Sezonu Turystyki Górskiej. Kraków, Hala Krupowa (wejście drogą dojaz-
dową do schroniska, zejście do Bystrej), Kraków.  
Cena: 48,- zł wraz z odznaką 

Ceny oferowanych wycieczek mogą ulec zmianie, dlatego bliŜsze informacje  
na temat proponowanych wycieczek Czytelnicy uzyskają w BORT 

 
 

 

 

Spotkania Klubu Prezesów Komisji Kół 
 

Szkolenie Przewodników Miejskich 
 
W ramach podnoszenia kwalifikacji swoich członków Koło Przewodników Miejskich nr 31 
zorganizowało dnia 10 kwietnia 2010 r. szkolenie na terenie byłego Obozu Koncentracyjnego 
„Płaszów”. Była to kontynuacja rozpoczętej w ubiegłym roku akcji bliŜszego poznawania 
prawobrzeŜnej części Krakowa. W ubiegłym roku zwiedziliśmy teren dawnego miasta 
Podgórza załoŜonego przez Austriaków w 1784  r. Prowadzeni przez wielkiego miłośnika 
i znawcę dziejów Podgórza Jarosława śółciaka rozpoczęliśmy od Kopca Krakusa szliśmy 
następnie poprzez Krzemionki, Park Bednarskiego kończąc spacer na Rynku Podgórskim. 
Teraz przyszła kolej na „Płaszów”, którego historię przybliŜył nam równieŜ Jarosław śółciak. 
PoniewaŜ przed rozpoczęciem szkolenia dotarła do nas tragiczna wiadomość o katastrofie 
samolotu wiozącego polską delegację na uroczystości w Katyniu i śmierci wszystkich 
pasaŜerów, w tym Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, uczciliśmy pamięć ofiar chwilą ciszy. 
Teren, na którym znajdował się dawny Obóz „Płaszów”, połoŜony pomiędzy ulicami 
Wielicką, Pańską, Kamieńskiego i Swoszowicką praktycznie w niczym nie przypomina 
obecnie tej wielkiej fabryki śmierci. Został załoŜony przez hitlerowców w drugiej połowie 

Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego – Oddział Krakowski PTTK  
31-029 Kraków, ul. Zyblikiewicza 2b  

codziennie w godz. 9 - 17  
tel. 124-222-676, fax. 124-223-723 

www.krakow.pttk.pl,  e-mail: bort@krakow.pttk.pl 
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1942 r. jako obóz pracy przymusowej i  słuŜył eksterminacji głównie ludności Ŝydowskiej, 
ale więziono i mordowano tutaj równieŜ Romów, Polaków i osoby innych narodowości. 
Rozciągał się na obszarze 70 hektarów i przebywało w nim jednorazowo około 20 tysięcy 
osób. Na miejscu dwóch cmentarzy Ŝydowskich – podgórskiego i krakowskiego – zbudowano 
część baraków dla więźniów. Rozpoczęto teŜ budowę koszar dla załogi obozowej oraz 
warsztatów, w których pracowali więźniowie. Planowano uruchomienie komór gazowych 
i krematorium, ale ich budowa nie została ukończona. Więźniów likwidowano w miejscach 
masowych straceń na  austriackich szańcach dawnej Twierdzy Kraków: na H – górce, 
a następnie na C – dołku, gdzie zakopywano zwłoki pomordowanych. W 1944 r. „Płaszów” 
został przemianowany na obóz koncentracyjny. W obliczu zbliŜających się wojsk radzieckich 
w drugiej połowie tego roku Niemcy rozpoczęli likwidację obozu burząc baraki, w wydoby-
wając z masowych mogił zwłoki i paląc je. Pozostałych jeszcze przy Ŝyciu więźniów wywie-
ziono do Oświęcimia. Oblicza się, Ŝe w „Płaszowie” śmierć znalazło ponad osiem tysięcy 
ludzi. Wiedzę o wyglądzie obozu przybliŜała nam mapka sporządzona według planu 
wykonanego przez Józefa Baua. 
Kim był Józef Bau? Urodził się w 1920 r. w Krakowie. W czasie okupacji mieszkał w getcie 
w Podgórzu, a następnie trafił do „Płaszowa”. Z uwagi na jego wielki talent plastyczny 
zatrudniono go jako kreślarza przy wykonywaniu róŜnych tablic, szyldów czy planów. 
W obozie poznał swą przyszłą Ŝonę i wziął z nią potajemny ślub. Został uratowany przez 
Oskara Schindlera. Jest autorem ksiąŜki „Czas zbezczeszczenia” opisującej, momentami 
w typowy dla niego humorystyczny sposób, obozową codzienność. W 1950 r. wyjechał 
z rodziną do Izraela i tam tworzył projekty graficzne do większości izraelskich filmów 
w latach 60. i 70. Zmarł w Tel Awiwie w 2002 r. W ubiegłym roku Aptece pod Orłem przy 
placu Bohaterów Getta miała miejsce wystawa jego grafik. 

 
Dzisiaj, aby odszukać nieliczne pozostałości po Obozie, najlepiej udać się tam wczesną 
wiosną lub późną jesienią, gdy wysokie trawy nie maskują resztek fundamentów, rowów 
latryn czy powalonych płyt nagrobnych – macew. Po tym terenie naleŜy poruszać się 
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z największą ostroŜnością. Od strony ul. Kamieńskiego w 1964 r. nad terenem góruje pomnik 
poświęcony pomordowanym autorstwa Witolda Cęckiewicza. Ma on formę ludzkich postaci, 
przez których serca biegnie olbrzymia wyrwa. Nieopodal wznoszą się dwa mniejsze pomniki 
poświecone pomordowanym śydom, w tym przywiezionym z Węgier. Od strony ulicy 
Heltmana, w miejscu pierwszej w Krakowie publicznej egzekucji dokonanej przez hitlerow-
ców 10 września 1939 r. wznosi się skromny obelisk z nazwiskami pomordowanych.  Amon 
Goeth, bestialski komendant Obozu „Płaszów”, został po wojnie powieszony na jego terenie. 
W szkoleniu, które trwało ponad cztery godziny, uczestniczyło blisko 40 osób z zaprzyjaźnio-
nych organizacji m.in. Oddziału Wojskowego PTTK, Stowarzyszenia Przewodników 
Turystycznych, Klubu Przewodników Terenowych i Beskidzkich. 

        przygotował Janusz Worotniak 

 

Z księgarskiej półki 
 
Nakładem Oficyny Wydawniczej „Wierchy” Central-
nego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie 
ukazała się w kwietniu br.  Encyklopedia schronisk 
tatrzańskich pióra Janusza Konieczniaka - taternika, 
przewodnika tatrzańskiego, prezesa Koła Przewodni-
ków Tatrzańskich im. M. Sieczki w Krakowie oraz 
wieloletniego działacza PTTK. 
Encyklopedia schronisk tatrzańskich jest owocem 
wieloletnich, Ŝmudnych dociekań autora, zawiera 
szczegółowo udokumentowaną informację o historii 
wszystkich obiektów schroniskowych po polskiej 
i słowackiej stronie Tatr, od roku 1806 począwszy, na 
obszarze zakreślonym obecną granicą obu parków 
narodowych. Z jej kart dowiadujemy się o dziejach 
schronisk i o losach ludzi nimi kierujących. Wydawnic-
two uwzględnia nie tylko te obiekty, które nadal 
istnieją, ale takŜe te, których juŜ nie ma, jak równieŜ te, 
które znajdowały się w fazie pomysłów, planów i pro-
jektów, a z róŜnych przyczyn nie zostały zrealizowane. 
Wartość ksiąŜki, nie mającej precedensu w dotychczasowym piśmiennictwie tatrzańskim, 
podnosi bogata ikonografia, prezentująca widoki dawnych schronisk, kopie archiwalnych 
dokumentów, wpisy do ksiąg pamiątkowych sięgające XIX wieku, oraz równie obszerna 
bibliografia.  Autor Encyklopedii opisał w swoim dziele ponad 150 obiektów. Większość 
haseł została opatrzona fotografiami i rysunkami ilustrującymi poruszany temat. Sam autor 
w postscriptum napisał „Kiedy sięgnę pamięcią w przeszłość, widzę zachodzące 
bezpowrotnie zmiany w schroniskach (…), zjawisko to nie powinno dziwić, ale zawsze jest 
coś za coś.(…). Postanowiłem opisać tatrzańskie obiekty, w których bywałem, o których 
czytałem lub teŜ opowiadali mi o nich starsi koledzy”. Czytając strony Encyklopedii moŜemy 
otrzymać odpowiedź na przykładowe pytania: Ile za „konjak” i nocleg na wieŜy? W której 
dolinie jest Chatka Ascety? Który baron przekazał morgową parcelę na budowę schroniska w 
Roztoce? I dlaczego w ogóle zaczęto budować tatrzańskie obiekty? 
O tym jak powstawało dzieło, opowiadał autor Janusz Konieczniak na promocji ksiąŜki, która 
odbyła się 22 kwietnia 2010 r. w COTG PTTK przy ul. Jagiellońskiej 6 w Krakowie. 

na podstawie materiałów www.cotg.pttk.pl 
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Otwarcie sezonu turystyki górskiej „Wiosna 2010” 
 
Wspólnie z Oddziałowymi Komisjami Turystyki Górskiej z Nowego Sącza i Tarnowa 
Komisja Turystyki Górskiej Oddziału Krakowskiego PTTK imprezą pod nazwą „Wiosna 
2010” rozpoczęła siódmy sezon turystyki górskiej w Małopolsce. W tym roku miejscem 
rozpoczęcia, w dniu 25 kwietnia br., było schronisko PTTK na Markowych Szczawinach 
w Beskidzie Wysokim. W słoneczne południe nastąpiło uroczyste przekazanie do uŜytkowa-
nia i symboliczne, ponowne otwarcie Schroniska Górskiego PTTK im. Hugona Zapałowicza 
na Markowych Szczawinach. Poprzedziła je Msza Święta w intencji turystów i gospodarzy 
schronisk sprawowana przez księŜy Macieja Ostrowskiego i Jana Goryla (fot.3). Na polanie 
zgromadziło się około 1000 turystów, wśród nich uczestnicy otwarcia sezonu turystycznego 
w województwie małopolskim zorganizowanego przez Oddziały PTTK w Krakowie, Nowym 
Sączu i Tarnowie pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego. 
Przybyli równieŜ licznie turyści ze śląskich Oddziałów PTTK zarówno w zorganizowanych 
reprezentacjach jak i indywidualnie, takŜe niezrzeszeni w Towarzystwie. Wśród gości byli 
między innymi: ElŜbieta Kantor – dyrektor Departamentu Promocji i Turystyki Małopol-
skiego Urzędu Marszałkowskiego, Andrzej Pająk – Starosta Suski, Marek Listwan – Wójt 
Gmina Zawoja, Józef Omylak – dyrektor Babiogórskiego Parku Narodowego oraz jego 
zastępca – Janusz Fujak, Janusz Tomasiewicz – dyrektor Gorczańskiego Parku Narodowego, 
Jerzy Siodłak – naczelnik Beskidzkiej Grupy GOPR, Członkowie Honorowi PTTK, 
przewodniczący jednostek regionalnych PTTK województwa małopolskiego i śląskiego.  

 
 
 
Władze Towarzystwa reprezentowane były przez członków Zarządu Głównego (fot.3 
skarbnik ZG PTTK kol. Jerzy Kapłon), Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu 
KoleŜeńskiego, przewodniczących i członków komisji, rad i zespołów ZG PTTK. Zebrani 
minutą ciszy i skupienia uczcili pamięć ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, wśród 
nich Andrzeja Sariusza-Skąpskiego sprawującego nadzór w imieniu Spółki „Karpaty” nad 
budową schroniska. Przekazania schroniska, jako zakończonej inwestycji, dokonał na ręce 

Nowy budynek schroniska PTTK na Markowych Szczawinach. 25 kwietnia br. 
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prezesa Zarządu Głównego PTTK kol. Lecha DroŜdŜyńskiego kol. Jerzy Kalarus prezes 
Spółki Schroniska i Hotele PTTK „Karpaty”, po czym nastąpiło symboliczne oddanie do 
uŜytkowania turystom i poświęcenie nowego budynku. Dyplomami Honorowymi PTTK za 
Pomoc i Współdziałanie oraz Medalami PTTK za Pomoc i Współpracę uhonorowano osoby 
szczególnie zaangaŜowane w realizację przedsięwzięcia, wśród nich: Zofię Skrzypiec-
Mrowiec i Magdalenę Komusińską – projektantki nowego schroniska, wykonawców: Jana 
Kłapytę, Zbigniewa Świątka, Krzysztofa Gowina, Stanisława Kołbona oraz Mariusza 
Szewczyka – z prowadzącej inwestycję Spółki „Karpaty”, ponadto Złotą Honorową Odznaką 
PTTK wyróŜniono KoleŜankę BoŜenę Nowak ze Spółki „Karpaty”. W związku z zakończoną 
budową i oddaniem do uŜytku schroniska okolicznościowy list wystosowała Pani Katarzyna 
Sobierajska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, przekazując serdeczne 
gratulacje wszystkim , którzy przyczynili się do jego powstania wraz z podziękowaniami dla 
dyrektora Babiogórskiego Parku Narodowego za Ŝyczliwość dla realizacji tego zadania. 
Wydarzeniom na polanie Markowe Szczawiny towarzyszyło znaczne zainteresowanie 
mediów – prasy, radia i telewizji. Towarzyszyły im równieŜ okolicznościowe wydawnictwa. 
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK wydał kartkę pocztową z historycznymi 
zdjęciami dawnych schronisk istniejących w tym miejscu i nowym schroniskiem oraz folder 
dotyczący Markowych Szczawin, w którym zaprezentowano krótki rys historyczny 
turystycznego zagospodarowania Babiej Góry i przedstawiono współczesny obiekt.  
 
Budynek nowego schroniska na dwóch kondygnacjach i uŜytkowym poddaszu, posiada: 40 
miejsc noclegowych, jadalnię, z której moŜe korzystać 50 osób (fot.2), kuchnię turystyczną i 
suszarnię odzieŜy. Przystosowany jest do obsługiwania osób niepełnosprawnych. Jest 
bezpieczny dla środowiska, posiada biologiczną oczyszczalnię ścieków, charakteryzuje go 
niskie zapotrzebowanie na energię cieplną. Ciepła woda uŜytkowa ogrzewana jest przez 12 
kolektorów słonecznych, ogrzewanie budynku wspomaga buforowy zasobnik energii cieplnej.  
 
W tegorocznej inauguracji sezonu brali udział takŜe członkowie zarządów i komisji rewizyj-
nych oddziałów organizujących imprezę, przedstawiciele oddziałowych komisji problemo-
wych, liczne grono przewodników górskich i przodowników GOT.  Z kół PTTK zrzeszonych 
w Oddziale Krakowskim PTTK najliczniejszą grupę stanowili członkowie koła Grodzkiego 
105 osób, koła nr 1 „Pielgrzym” 50 osób, koła nr 45 – 15 osób, obecni byli przedstawiciele  
kół nr: 8, 13, 19, 22, 59, 84, 102. Reprezentowana była młodzieŜ krakowskich szkół  szcze-
gólnie: ,,Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci Niewidomych i Słabowidzą-
cych” 19 osób, Szkoła Podstawowa nr 53 – 15 osób, Szkoła podstawowa nr 7 – 10 osób. 
Organizatorzy w trakcie imprezy rozprowadzali odpłatnie okolicznościową odznakę.  
Przedstawiciele Komisji Turystyki Górskiej Oddziału Krakowskiego PTTK jako jedyni  
potwierdzali punkty do GOT, rozprowadzali odpłatnie ksiąŜeczki GOT oraz udzielali 
informacji dotyczących terminów i warunków uczestnictwa w  kolejnych, tegorocznych 
imprezach organizowanych przez Oddziałową KTG. Rozpoczęcie sezonu  na Markowych 
Szczawinach dla turystów górskich Oddziału Krakowskiego PTTK było jednocześnie 
I etapem 44 „Rajdu na raty – Siedem Wierchów Beskidzkich”. W związku z tym przedstawi-
ciele Krakowskiej KTG rozprowadzali wśród turystów Oddziału dzienniczki rajdowe 
i dokonywali potwierdzeń „zaliczenia” I etapu tego  rajdu. 

przygotował Marian Garus – KTG 
zdjęcia Julian Ślusarczyk 

 
 

 

 
Nowy budynek schroniska PTTK na Markowych Szczawinach. 25 kwietnia br. 
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W tegorocznej inauguracji sezonu brali udział takŜe członkowie zarządów i komisji rewizyj-
nych oddziałów organizujących imprezę, przedstawiciele oddziałowych komisji problemo-
wych, liczne grono przewodników górskich i przodowników GOT. Z kół PTTK zrzeszonych 
w Oddziale Krakowskim PTTK najliczniejszą grupę stanowili członkowie koła Grodzkiego 
105 osób, koła nr 1 „Pielgrzym” 50 osób, koła nr 45 – 15 osób, obecni byli przedstawiciele  
kół nr: 8, 13, 19, 22, 59, 84, 102 (fot.4). Reprezentowana była młodzieŜ krakowskich szkół  
szczególnie: ,,Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci Niewidomych i Słabo-
widzących” 19 osób, Szkoła Podstawowa nr 53 – 15 osób, Szkoła podstawowa nr 7 – 10 
osób. Organizatorzy w trakcie imprezy rozprowadzali odpłatnie okolicznościową odznakę.  
Przedstawiciele Komisji Turystyki Górskiej Oddziału Krakowskiego PTTK jako jedyni  
potwierdzali punkty do GOT, rozprowadzali odpłatnie ksiąŜeczki GOT oraz udzielali 
informacji dotyczących terminów i warunków uczestnictwa w kolejnych, tegorocznych 
imprezach organizowanych przez Oddziałową KTG. Rozpoczęcie sezonu  na Markowych 
Szczawinach dla turystów górskich Oddziału Krakowskiego PTTK było jednocześnie 
I etapem 44 „Rajdu na raty – Siedem Wierchów Beskidzkich”. W związku z tym przedstawi-
ciele Krakowskiej KTG rozprowadzali wśród turystów Oddziału dzienniczki rajdowe 
i dokonywali potwierdzeń „zaliczenia” I etapu tego  rajdu. Najpopularniejszą trasą był szlak 
niebieski prowadzący Górnym Płajem z Krowiarek (fot.1) na Markowe Szczawiny. 

przygotował Marian Garus – KTG 
zdjęcia Julian Ślusarczyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inauguracja sezonu turystyki górskiej 

2010 na Markowych Szczawinach 
połączone z uroczystym otwarciem 
nowego budynku schroniska PTTK 
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Zanim pójdziesz na wycieczkę 
 

 

Kolejny raz przypominamy kilka podstawowych zasad przed wyruszeniem na wędrówkę, 
niezaleŜnie od tego czy będziecie Państwo wędrowali pieszo, rowerem, konno, czy kajakiem –  
zawsze pamiętajcie o: 
- wcześniejszym przygotowaniu dokładnego planu wycieczki, spływu, wyprawy, 
- przeczytaniu o tym, co będziecie zwiedzić – zobaczycie wtedy duŜo więcej, 
- zaplanowaniu długości i trudności trasy na miarę swoich moŜliwości, 
- przestudiowaniu mapy terenu, w który się wybieracie i opisie szlaku,  
- sprawdzeniu stanu technicznego i sprawności sprzętu, którym będziecie się posługiwać, 
- zabraniu odpowiedniego ubioru oraz apteczki pierwszej pomocy, 
- zostawieniu wiadomości o celu i trasie Waszej wycieczki. 
W trakcie wędrówki: 
- jeśli zgubicie szlak, wróćcie do ostatniego widzianego znaku, 
- nie wstydźcie się zawrócenia takŜe wtedy, gdy załamie się pogoda lub trasa okaŜe się zbyt trudna, 
- nie zbaczajcie ze szlaku, a szczególnie na terenach chronionych, 
- pamiętajcie, Ŝe przyroda to nasze wspólne dobro, szanujcie ją, 
- zostawcie szlak takim, jakim chcielibyście go zastać, 
- pamiętajcie, Ŝe hałasując, moŜecie spowodować fałszywy alarm, 
- zwracajcie uwagę na innych i pomagajcie im w razie potrzeby, 
- jeśli zdarzy się wypadek, koniecznie zachowajcie spokój i wezwijcie pomoc, 
- uśmiechajcie się do ludzi spotykanych na szlaku, zawsze warto! 

 

    

    

    

997997997997 – Policja 

998998998998 – StraŜ PoŜarna 

999999999999 – Pogotowie Ratunkowe 

112112112112 – Europejski Numer Alarmowy 

985985985985 – Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 

601 100 100601 100 100601 100 100601 100 100 – Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 

601 100 300601 100 300601 100 300601 100 300 – Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 
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