
LATO 2011 
 DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO 

 

Podsumowanie działalności Kół za rok 2010 

 

Komisja Kół już po raz drugi dokonała oceny działalności kół zrzeszonych w Oddziale 

Krakowskim PTTK według nowych kryteriów przyjętych w 2009 roku. Dokonano jednej 

modyfikacji – usunięto ze sprawozdań punkt mówiący o ilości odznak turystycznych zdoby-

wanych przez członków. Powodem takiej zmiany był fakt, iż generalnie zarządy kół najczę-

ściej nie posiadają o tym żadnej informacji, co wynika niekiedy z dużej liczebności danego 

koła, a tym samym rzadkich kontaktów wielu członków z zarządem. Pozostałe kryteria 

pozostały bez zmian. W tym roku nie oceniano również terminowości przeprowadzania 

zebrań sprawozdawczo-wyborczych, gdyż takich nie organizowano. 
 

Wiosną 2010 roku rozwiązane zostało Koło nr 146 „Stokrotka”. Przyczynami były zaawanso-

wany wiek i pogarszający się stan zdrowia jego członków, co praktycznie uniemożliwiało 

dalszą działalność turystyczną. Liczba kół w naszym Oddziale zmniejszyła się zatem do 31. 

W wyznaczonym przez Zarząd Oddziału terminie karty zwróciło 20 kół, natomiast koła: 59, 

71 oraz 233 złożyły je po terminie (Koła te ujęte są w tabeli nr 1 w poz. 1÷23). Sprawozdań 

nie złożyły koła: 11, 16, 18, 25, 87, 139, 195, 270 oraz Koło Środowiskowe (Koła ujęte są 

w tabeli nr 1 w poz. 25÷33). 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 rok 2010. 
 

Pomimo ubiegłorocznego apelu do zarządów kół o uporządkowanie kartotek członków i ich 

oznakowanie pieczątką lub wpisaniem numeru koła nadal wiele kartotek jest „anonimowych”, 

jeśli chodzi o przynależność do konkretnego koła. Bez echa przeszedł również apel o oddzie-

lenie kartotek byłych i aktualnych członków, są one nadal w wielu przypadkach wymieszane. 

Zauważono też duże rozbieżności pomiędzy informacją składaną przez koło a stanem 

rzeczywistym. W niektórych kołach szkolnych są np. kartoteki z nieopłaconymi przez kilka 

lat składkami członków, których – sądząc po dacie urodzenia – dawno już w szkole nie ma. 

Przykładowo w Kole nr 22 jest ponad 60 kartotek, które dawno powinny być oddzielone. 

Powstał więc zasadniczy problem, jak podejść do danych deklarowanych w sprawozdaniach, 

skoro znacznie różnią się one od kartotek. Dotyczyło to zwłaszcza przypadków, gdy wśród 

deklaracji aktualnych członków danego koła znajdowały się też deklaracje osób, które już od 

wielu lat nie opłacały składek. 

 

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE 

ODDZIAŁ KRAKOWSKI im. ks. Karola Wojtyły 
31-029 Kraków, ul. Zyblikiewicza 2b, tel . 12 -422-2094  
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Nasuwa się tu przypuszczenie, że w rzeczywistości z różnych przyczyn tych osób w kołach 

już nie ma. W takich przypadkach przyjmowano ilość składek opłaconych i nieopłaconych 

z kontrolowanych kartotek, co niestety, w niektórych przypadkach zaniżyło punktację danego 

koła. W ubiegłym roku wyjątkowo przyjmowano dane ze sprawozdań dając jednocześnie 

szansę na uporządkowanie kartotek. Jak się okazało, czas ten nie został należycie wykorzy-

stany. W przypadku kół, które nie złożyły kart informacyjnych, ilość opłaconych składek 

uzyskano podczas kontroli. Ponadto 198 osób opłaciło składki bezpośrednio w kasie Oddziału 

i te osoby są ujęte w sprawozdaniu jako członkowie Koła Środowiskowego. W ubiegłym roku 

takich osób było 220. Koło Środowiskowe tworzą osoby, które z rozmaitych przyczyn nie 

należą do żadnego koła, a chcą być członkami PTTK. Ilość członków tego Koła każdego roku 

jest bardzo zmienna. Po obliczeniu stopnia opłacalności składek członkowskich zespół 

(w składzie: Anna Nosek i Janusz Worotniak) dokonał oceny działalności kół w ubiegłym 

roku. Starano się przy ocenie uwzględniać charakter danego koła i możliwości jego członków. 

Pełne zestawienie ilości członków Oddziału Krakowskiego PTTK wraz z danymi dotyczą-

cymi opłacania składek za 2010 rok oraz punktację uzyskaną przez poszczególne koła 

przedstawiono w poniższej tabeli. 
Lp Koło Razem Skł. opłac. Skł. nieopł. Punkty 

1     1 - PIELGRZYM 90 78 12 20 

2     8 - SOSW dla Dzieci Niewidom. i Słabow. 66 50 16 20 

3   10 - PODRÓŻNIK przy SP nr 7 14 14 0 13 

4   13 - przy BIPROCEMWAP S.A. 19 19 0 6 

5   19 - przy KPBP Krakbud 20 15 5 11 

6   22 - przy SP nr 53 92 31 61 7 

7   23 - przy Urz. Miasta i Gm. Kazimierza Wielka 91 36 55 13 

8   27 - Koło Miejskie w Skawinie 78 78 0 17 

9   28 - przy SP nr 133 77 45 32 9 

10   30 - przy B.P. SEBASTIAN, Kazimierza Wielka 39 37 2 12 

11   31 - Koło Przewodników Miejskich 24 24 0 19 

12   36 - Koło Grodzkie 433 310 123 20 

13   45 - Koło im. prof. W. Goetla TELPOD 40 38 2 12 

14   52 - KRZESZOWIACY 44 44 0 18 

15   59 - SENIOR 11 11 0 9 

16   71 - ŁĄCZNOŚĆ 30 20 10 12 

17   84 - przy ZUS Kraków 9 9 0 10 

18 102 - WĘDROWIEC 32 32 0 13 

19 116 - Koło im. Mariana Marcinkowskiego 12 10 2 11 

20 210 - przy YACHT CLUBIE 16 8 8 10 

21 230 - przy Krakowskim Klubie Kajakowym 17 16 1 10 

22 233 - SMOKI przy Garniz. Krak. Policji 16 14 2 6 

23 263 – Rodzinne Koło SPÓLNOTA 18 17 1 9 

24 RAZEM 1 ÷ 23 1.288 956 332  

25   11 - przy Krak. Klubie Turystyki Jaskiniowej 10 7 3  

26   16 - przy Gimnazjum w Mnikowie 14 9 5  

27   18 - przy Woj. Stacji Sanit.-Epidemiolog. 8 8 0  

28   25 - Seminarium O.O. Zmartwychwstańców 0 0 0  

29   87 - WATRA przy Polskim Związku Głuchych 31 16 15  

30 139 - Koło Rodzinne 10 3 7  

31 195 - przy Klubie Podwawelskim 0 0 0  

32 270 - przy Okr. P. Geodezyjno-Kartograficznym 15 7 8  

33 Koło Środowiskowe 198 198 0  

34 RAZEM 25 ÷ 33 286 248 38  

35 OGÓŁEM 24 i 34 1.574 1.204 370  
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Analizując tabelę nr 1 nasuwa się pytanie: ilu właściwie jest członków naszego Oddziału? 

Przy tylu nieprawidłowo prowadzonych kartotekach wydaje się, że właściwą liczbą będzie 

około 1.320 osób, i taką wielkość przyjęto do analizy w tabeli nr 2. 

 

Działalność organizacyjna 

Podstawowe dane porównawcze w stosunku do lat ubiegłych przedstawione są w tabeli nr 2. 

L.p. Treść 
Lata sprawozdawcze 

2007 2008 2009 2010 

1 Ilość kół 36 42 32 31 

2 Ilość wypełnionych kart informacyjnych 25 24 25 23 

3 Ilość członków w kołach 1.023 1.122 1.319 1.320 

4 Ilość członków opłacających składki 850 977 1.194 1.204 

5 Procent opłaconych składek (wiersz 4 / wiersz 3) 83,1 87,1 90,5 91,2 

6 Ilość kół, które opłaciły składki w 100% 19 21 21 9 

Analizując zaprezentowane dane widać, że mimo zmniejszającej się ilości kół, liczba ich 

członków systematycznie wzrasta. Najbardziej zwiększyła się liczebność kół 36, 27 i 23. 

Problemem pozostaje jednak dyscyplina opłacania składek. Wiele osób mylnie uważa, 

że składkę za dany rok można opłacić do końca marca roku następnego. Niestety, wśród 

takich osób są również członkowie z długoletnim stażem. Duża jest więc rola prezesów kół 

w zakresie wyjaśniania członkom tej kwestii. 

 

Działalność programowa 

Najważniejsze dane dotyczące tego aspektu działalności kół ukazuje tabela nr 3. Nie daje ona 

jednak pełnego obrazu, z uwagi na sporą ilość kół, które nie złożyły sprawozdań. Można się 

spodziewać, że w innym razie liczby we wszystkich rubrykach byłyby wyższe. 

Lp Koło 
Wycieczki 

jednodniowe 

Wycieczki 

wielodniowe 

Ilość 
uczestników 

wycieczek 

Szkolenia, 
prelekcje, 

pokazy 

Ilość 
uczestników 

imprez 
z kolumny 6 

1     1 - PIELGRZYM 12 4 550 10 300 

2     8 - SOSW dla Dzieci Niewidom. i Słabow. 10 3 252 2 38 

3   10 - PODRÓŻNIK przy SP nr 7 3 - 29 2 17 

4   13 - przy BIPROCEMWAP S.A. - - - - - 

5   19 - przy KPBP Krakbud 16 2 112 - - 

6   22 - przy SP nr 53 - - - - - 

7   23 - przy Urz. Miasta i Gm. Kazimierza W. 14 4 346 - - 

8   27 - Koło Miejskie w Skawinie 53 6 686 2 71 

9   28 - przy SP nr 133 5 - 147 - - 

10   30 - przy B.P. SEBASTIAN, Kazimierza W. 14 1 189 - - 

11   31 - Koło Przewodników Miejskich 4 - 31 4 64 

12   36 - Koło Grodzkie 399 3 585 12 300 

13   45 - Koło im. prof. W. Goetla TELPOD 68 7 510 - - 

14   52 - KRZESZOWIACY 17 6 147 1 55 

15   59 - SENIOR 4 - 19 - - 

16   71 - ŁĄCZNOŚĆ 64 6 170 1 20 

17   84 - przy ZUS Kraków 1 - 10 - - 

18 102 - WĘDROWIEC 14 1 42 - - 

19 116 - Koło im. Mariana Marcinkowskiego 7 1 29 2 9 

20 210 - przy YACHT CLUBIE - 5 35 1 5 

21 230 - przy Krakowskim Klubie Kajakowym 2 6 32 - - 

22 233 - SMOKI przy Garniz. Krak. Policji - 5 11 - - 

23 263 – Rodzinne Koło SPÓLNOTA - 1 10 2 19 

RAZEM  1 ÷ 23 707 65 3.942 39 898 
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W nowym systemie oceniania nie dzielono wycieczek wg różnych kategorii. Przyjęto 

natomiast, że punktowana wycieczka to impreza turystyczna, w której bierze udział co 

najmniej trzech członków danego koła. W latach ubiegłych zdarzały się nawet wycieczki 

jednoosobowe. W ostatnim czasie z koła nr 25 nadeszła informacja, że z powodu małej liczby 

seminarzystów nie ma możliwości do dalszego jego funkcjonowania. W związku z tym 

Komisja Kół skierowała do zarządu Oddziału stosowne pismo z wnioskiem o rozwiązanie 

tego koła. 

 

Podsumowując analizę gratulujemy Kołom 1, 8 oraz 36 za uzyskanie najwyższej punktacji 

w tegorocznym podsumowaniu działalności. Dziękujemy też wszystkim członkom Oddziału 

za dokonania w ubiegłym roku, życząc jednocześnie wielu nowych osiągnięć turystyczno- 

-krajoznawczych. 
        Przewodniczący Komisji Kół 

                                              Janusz Worotniak 

 

Rozpoczęcie sezonu turystyki górskiej „WIOSNA 2011” 

 

Dorocznym zwyczajem turyści górscy z trzech oddziałów PTTK już po raz dziewiąty z rzędu, 

w dniu 10 kwietnia 2011 r., spotkali się, aby rozpocząć wspólnie sezon wędrówek górskich. 

Komisje Turystyki Górskiej Oddziałów PTTK: Krakowskiego im. ks. Karola Wojtyły, 

„Beskid” z Nowego Sącza i „Ziemi Tarnowskiej” z Tarnowa imprezą pod nazwą „Wiosna 

2011” zainaugurowały sezon turystyki górskiej w Małopolsce. Na miejsce rozpoczęcia 

sezonu wybrano schronisko na Polanie Kudłacze w Beskidzie Średnim, schronisko należące 

do Oddziału PTTK w Myślenicach. W tym roku głównym organizatorem imprezy była 

Komisja Turystyki Górskiej Oddziału Krakowskiego PTTK. Pogoda niezbyt sprzyjała 

organizatorom, zimno i porywisty wiatr mogły skutecznie odstraszyć nawet najwytrwalszych 

turystów. Pomimo to, na Polanie Kudłacze zjawiła się rekordowa ilość turystów. Ponad 1100 

osób reprezentujących oddziały PTTK z województw Małopolskiego i Śląskiego przybyło na 

polanę pod schroniskiem. Najliczniejszą grupę stanowili przedstawiciele Oddziałów 

organizujących imprezę, czyli oddziałów: Krakowskiego – około 400 osób i Oddziału „Ziemi 

Tarnowskiej” z Tarnowa – około 180 osób, Oddziału „Beskid” w Nowym Sączu – 50 osób, 

Oddziału PTTK w Żywcu – 55 osób, Oddziału Hutniczego PTTK z Krakowa – 45 osób, 

Oddziału PTTK w Rabce – 50 osób, Oddziału Wojskowego PTTK z Krakowa – 30 osób, 

Oddziału PTTK w Nowym Targu – 20 osób, Oddziału PTTK w Myślenicach – 25 osób, 

Oddziału PTTK w Andrychowie – 7 osób. O godzinie 12.00 mszę św. w intencji rozpoczyna-

jącego się sezonu turystyki górskiej odprawił ks. prof. Maciej Ostrowski (prorektor 

Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie) w asyście ks. Jana Goryla (proboszcza z Pietrzyko-

wic koło Żywca) i ks. Andrzeja Klimy (dyrektora Domu Księży Emerytów w Makowie 

Podhalańskim). Liturgię pięknie przyozdobił muzyką organową brat Tadeusz Bargiel z Domu 

Rekolekcyjnego OO. Kapucynów w Tenczynie. 

Oficjalną cześć inauguracji sezonu turystyki górskiej w Małopolsce rozpoczęło powitanie 

uczestników i zaproszonych gości. Prowadzący imprezę kol. Marian Garus szczególnie 

gorąco powitał gospodarzy terenu: Panią Małgorzatę Węgrecką – Przewodniczącą Rady 

Gminy Pcim, Pana Jarosława Szlachetkę – pełnomocnika Wójta Gminy Pcim i Rady Woje-

wództwa Małopolskiego oraz Pana Marka Barana – Dyrektora Wydziału Sportu i Turystyki 

Urzędu Miasta Tarnowa, Pana Jacka Kułagę – doradcę Prezydenta Miasta Tarnowa i przed-

stawicieli PTTK: kol. Jerzego Kapłona – Skarbnika ZG PTTK i Dyrektora COTG 

w Krakowie, kol. Jerzego Kalarusa – Prezesa Zarządu Spółki Karpaty Schroniska i Hotele 

Górskie PTTK, kol. Andrzeja Łabno – Przewodniczącego Małopolskiego Forum Oddziałów 

PTTK, Prezesa Oddziału PTTK „Ziemi Tarnowskiej” z Tarnowa, kol. Adama Sobczyka – 
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Prezesa Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu, kol. Kazimierza Synowskiego – Prezesa 

Oddziału Krakowskiego PTTK oraz kol. Jerzego Mroza – członka Komisji Turystyki 

Górskiej ZG PTTK. Po powitaniu gości kol. Marian Garus odczytał adres do organizatorów 

i uczestników spotkania od Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Marka Sowy, który 

z uwagi na inne ważne obowiązki służbowe nie mógł wziąć osobiście udziału w imprezie. 

Odczytał również adres jaki na ręce organizatorów skierowali Honorowi Członkowie PTTK 

kol. kol. Barbara i Zbigniew Twarogowie. Następnie głos zabrali zaproszeni goście, 

gospodarze terenu: Pani Małgorzata Węgrecka – Przewodnicząca Rady Gminy Pcim i Pan 

Jarosław Szlachetka – pełnomocnik Wójta Gminy Pcim. W imieniu władz PTTK wystąpił 

kol. Andrzej Łabno – Przewodniczący Małopolskiego Forum Oddziałów PTTK, który 

dokonał uroczystego otwarcia sezonu turystyki górskiej w Małopolsce wypowiadając 

sakramentalne słowa: „sezon turystyki górskiej w Małopolsce uważam za otwarty”. 

Po zakończeniu części oficjalnej odbył się konkurs wiedzy o Beskidzie Średnim i Gminie 

Pcim, w którym wzięło udział sześć kilkuosobowych zespołów młodzieżowych ze szkół 

biorących udział w imprezie. Pytania konkursowe były dość trudne, ale młodzież radziła 

sobie z nimi doskonale, tak że komisja konkursowa miała problem z wyłonieniem zwycięscy 

i postanowiła przyznać dwie pierwsze równorzędne nagrody reprezentantom: Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących z Krakowa 

i młodzieży ze szkoły Podstawowej z Trzebuni. Drugie miejsce zajęła młodzież z Zespołu 

Szkół z Nowego Targu. Pozostali uczestnicy konkursu również otrzymali pamiątki i nagrody. 

Nagrodami były wydawnictwa książkowe i albumowe o tematyce turystycznej, ufundowane 

przez Gminę Pcim i COTG w Krakowie. W inauguracji sezonu brali udział także członkowie 

zarządów i komisji rewizyjnych oddziałów organizujących imprezę, przedstawiciele 

oddziałowych komisji problemowych, liczne grono przewodników górskich i przodowników 

GOT. Z kół PTTK zrzeszonych w Oddziale Krakowskim najliczniejszą grupę stanowili 

członkowie Koła Grodzkiego – 94 osoby, koła nr 1 „Pielgrzym” – 50 osób, koła nr 27 ze 

Skawiny – 45 osób, koła nr 45 – 20 osób oraz szkolne koła: nr 8 przy SOSW dla Dzieci 

Niewidomych i Słabowidzących – 18 osób, nr 22 przy Szkole Podstawowej nr 53 – 30 osób 

i nr 10 przy Szkole Podstawowej nr 7 – 16 osób. Należy odnotować liczny udział w imprezie 

młodzieży szkolnej spoza Krakowa. Liczną reprezentację miały szkoły tarnowskie, młodzież 

z Mszany Dolnej, Rabki, Chabówki, Nowego Targu i Trzebuni. 

W trakcie imprezy członkowie Komisji Turystyki Górskiej Oddziału Krakowskiego PTTK 

rozprowadzali nieodpłatnie materiały promocyjne przekazane przez Urząd Gminy w Pcimiu 

i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz odpłatnie okolicznościową od-

znakę. Potwierdzali okolicznościową pieczątką książeczki GOT oraz stemplowali wydawnic-

twa i pocztówki. Udzielali informacji dotyczących terminów i warunków uczestnictwa 

w kolejnych tegorocznych imprezach, organizowanych przez Oddziałową KTG. Rozpoczęcie 

sezonu na Kudłaczach było dla turystów górskich Oddziału Krakowskiego PTTK I etapem 

45. „Rajdu na raty – Siedem Wierchów Beskidzkich”. W związku z tym przedstawiciele  

KTG rozprowadzali wśród turystów Oddziału dzienniczki rajdowe i szczegółowe programy 

rajdu oraz dokonywali potwierdzeń „zaliczenia” I etapu tego  rajdu.  
Opracowanie: Marian Garus  

Komisja Turystyki Górskiej 

zdjęcie: Julian Ślusarczyk 

 

 

Link do galerii zdjęć 

 autorstwa J. Ślusarczyka 

z otwarcia sezonu WIOSNA 2011: 
http://picasaweb.google.com 

/pielgrzymkrakow4 
/20110410KUDACZEWIOSNAGORSKA 
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Lato z B.O.R.T. 

 

Niżej podajemy terminy i miejsca wycieczek organizowanych latem 2011 roku przez BORT 

Oddziału Krakowskiego PTTK z wyłączeniem miesiąca lipca.  

23-26 czerwca 

Szlakiem Zamków Krzyżackich. I dzień: Kraków – Giżycko (po drodze zwiedzanie 

Łomży) (obiadokolacja, nocleg); II dzień: Giżycko (śniadanie) – twierdza Boyen 

(zwiedzanie) – rejs po jeziorze Śniardwy – Mikołajki – Giżycko (obiadokolacja, nocleg); 

III dzień: Giżycko (śniadanie) - Św. Lipka (zwiedzanie) – Reszel (zwiedzanie) – Kętrzyn 

(zwiedzanie) – Gierłoża (zwiedzanie) – Giżycko (obiadokolacja, nocleg); IV dzień: Giżycko 

(śniadanie) – Mrągowo (zwiedzanie) – Myszyniec – Kraków. 

Cena: 700,- zł + wstępy około 120,- zł  

13-15 sierpnia 
Góry Stołowe i Góry Sowie. I dzień: wyjazd w stronę Wrocławia (po drodze Ślęża od przeł. 

Tąpadła – zwiedzanie twierdzy Sowiogórskiej) – Srebrna Góra (obiadokolacja, nocleg); 

II dzień: Srebrna Góra (śniadanie) – przejazd do Pasterki – zielonym szlakiem na Błędne 

Skały – Szczeliniec Wielki – Skalne Grzyby – Batorówek (obiadokolacja, nocleg);  III dzień: 

Batorówek (śniadanie) – Kudowa – Czermna (Kaplica czaszek) – Duszniki Zdrój (młyn 

papierniczy i centrum zdrojowe z dworkiem Chopina) – powrót do Krakowa. 

Cena: 500,- zł + wstępy 

20 sierpnia 
1200 lat Cieszyna – polski i czeski Cieszyn. Góra Zamkowa, Wieża Ostatecznej Obrony, 

Studnia Trzech Braci, Most Przyjaźni, Cieszyńska Wenecja. 

Cena: 62,- zł + wstępy 

27 sierpnia 
Babia Góra. Zawoja Czatoża – Markowe Szczawiny – Skręt Ratowników – Perć 

Akademików – Diablak – Pański chodnik (obok ruin schr. Beskidenverein) – Lipnica Wielka. 

Cena: 51,- zł   

03 września 
U Habsburgów – zamek i browar. Żywiec (zwiedzanie i degustacja w browarze, zamek, 

park), góra Żar – elektrownia szczytowo-pompowa (zwiedzanie), Bystra – muzeum Juliana Fałata. 

Cena: 62,- zł + wstępy około 40,- zł 

10 września 

Krynica. Krynica – Jaworzyna Krynicka (kolejką) – Runek – Hala Łabowska – Łaziska –

Łomnica Zdrój – Kicarz – Piwniczna Zdrój.  

Cena: 60,- zł + wstępy 

18 września 

Gorce. Obidowa – Rodziele – Turbacz – Kudłoń – Gorc Troszacki – przeł. Przysłop. 

Cena: 52,- zł   

23-25 września 

Okolice Warszawy. I dzień: Kraków – Radziejowice (zwiedzanie) – Żyrardów (zwiedzanie) 

– Sochaczew (zwiedzanie) – Niepokalanów (zwiedzanie, obiadokolacja, nocleg); II dzień: 

śniadanie – przejazd kolejką wąskotorową do Wilczy Tułowskich – Kampinoski Park 

Narodowy (zwiedzanie) – Żelazowa Wola (zwiedzanie) – Brochów (zwiedzanie) – Nowy 

Secymin (zwiedzanie, obiadokolacja, nocleg); III dzień: śniadanie, Twierdza Modlin 
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(zwiedzanie) – Zakroczym (zwiedzanie) – Czerwińsk (zwiedzanie) – Palmiry (zwiedzanie) – 

powrót do Krakowa.  

Cena: 500,- zł + wstępy 

02 października 

Zakończenie Sezonu Turystyki Górskiej. Zawoja Centrum – Złota Grapa – Hala Krupowa 

– Cupel – Bystra – Jordanów. 

Cena: 40,- zł (bez kosztów odznaki) 

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

 

 

 

 

 

 

Odznaka – 60 lat PTTK 

 

Na wniosek Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK, w związku 

z  przypadającą w 2010 roku sześćdziesiątą rocznicą powstania 

Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z połącze-

nia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Polskiego Towarzy-

stwa Krajoznawczego, Zarząd Główny PTTK ustanowił Odznakę 

Turystyczną „60-lecia PTTK”. 

Poniżej przypominamy regulamin jej zdobywania, gdyż można ją 

zdobywać również w bieżącym roku.  

 

 

1. Odznakę mogą zdobywać wszyscy turyści, którzy ukończyli 8 lat, niezależnie od uprawia-

nej dyscypliny turystyki kwalifikowanej. 

2. Odznaka jest jednostopniowa i może być zdobywana na obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

3. Odznakę można zdobywać w okresie 01.06.2010 r. – 31.12.2011 r.. 

4. Na odznakę zalicza się wycieczki wszystkich dyscyplin turystyki: piesze nizinne, górskie, 

jeździeckie, kolarskie, kajakowe, motorowe, narciarskie, żeglarskie i imprez na orientacje. 

5. Warunkiem zdobycia odznaki jest spełnienie wymogów dla stopnia brązowego odznaki 

danej dyscypliny turystyki kwalifikowanej. 

6. Przy zdobywaniu odznaki obowiązują potwierdzenia jak w regulaminie danej odznaki.  

7. Wycieczki odbyte przez uczestnika mogą być jednocześnie zaliczane na inne odznaki 

turystyczne PTTK. 

8. Odznakę przyznają Referaty Weryfikacyjne Komisji Turystyki Kwalifikowanej PTTK 

posiadające uprawnienia do weryfikacji odznak odpowiedniej dyscypliny turystyk i 

kwalifikowanej. 

9. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do Zarządu Głównego 

Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. 

 

Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego – Oddział Krakowski PTTK 

31-029 Kraków, ul. Zyblikiewicza 2b 

codziennie w godz. 9 - 17 

tel. 12 422 2676, fax. 12 422 3723 
www.krakow.pttk.pl      e-mail: bort@krakow.pttk.pl 
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45 lat KKPTG 

 

Działający przy naszym Oddziale PTTK Krakowski Klub Przodowników Turystyki 

Górskiej skończył w marcu br. 45 lat swego istnienia. W dniu 9 marca 1966 r. 

Prezydium Oddziału Krakowskiego PTTK powołało Tymczasową Radę KKPTG. 

Grupa inicjatywna, której liderem był Andrzej Łączyński, wywodziła się z grona 

członków oddziałowej Komisji Turystyki Górskiej. Z Klubem na długie lata 

związało się wielu przewodników górskich z kół działających w naszym Oddziale. 

Do dnia dzisiejszego w klubie pozostało czternaście osób, które są członkami nieprzerwanie 

od 45 lat. Klub, dzięki prowadzonym kursom, wykształcił około 150 Przodowników 

Turystyki Górskiej, spośród których niemało zostało później cenionymi przewodnikami. 

KKPTG, bodajże jako pierwszy w Polsce, rozpoczął systematyczne szkolenie swoich 

członków w zakresie uprawnień na przygraniczne pasma czeskie i słowackie (wycieczki, 

obozy, wykłady i prelekcje). Kontynuacją tej linii jest wydawana seria zeszytów z punktacją 

do GOT na terenie słowackiej części Karpat. Z inicjatywy A. Łączyńskiego Klub wydawał w 

latach 1974-1979 cenione czasopismo „KARPATY”, poprzedzone wcześniej wydawnictwem 

„GOTEK” i wznowionym w 1988 roku. Klub, oprócz kilkuset wycieczek i wyjazdów 

krajowych, ma na swoim koncie liczne wyjazdy w góry Europy oraz trzy poważniejsze 

wyprawy jubileuszowe: w góry Afryki środkowo-wschodniej, trekking Annapurny i w góry 

USA. Dynamika działalności KKPTG ustępuje wyraźnie tej z pierwszych 25 lat. Dziś Klub, 

liczący aktualnie 98 członków, prowadzi statutową i regulaminową działalność propagującą 

turystykę i krajoznawstwo górskie, preferując nietypowe trasy i mniej popularne tereny, 

prowadzi poradnictwo i konsultacje w zakresie turystyki górskiej i Górskiej Odznaki 

Turystycznej PTTK, od wielu lat działa przy Klubie Terenowy Referat Weryfikacyjny GOT, 

który lokuje się w czołówce referatów PTTK. Od wielu lat w sezonie zimowym prowadzony 

jest cykl prelekcji i spotkań z ludźmi gór, który gromadzi pełną salę słuchaczy w lokalu 

Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej przy ul. Jagiellońskiej 6 w Krakowie. Wspomniany 

wcześniej dynamizm pierwszych 25 lat KKPTG nie byłby możliwy dzięki przychylności 

władz Oddziału Krakowskiego PTTK. Okres transformacji i aktualna sytuacja gospodarcza 

wymusiła na Klubie dążenie do większej samodzielności, a co za tym idzie, działanie w dużo 

skromniejszych warunkach. Niemniej jednak, kolejne władze Oddziału Krakowskiego PTTK, 

w miarę swoich możliwości, wspomagają Klub w różnym zakresie, za co należy powiedzieć: 

DZIĘKUJEMY! 

Warto na koniec dodać, że w ciągu całych 45 lat istnienia KKPTG, wśród członków Klubu 

(nierzadko też we władzach Klubu) byli i są członkowie władz Oddziału Krakowskiego PTTK. 

W dniu 7 maja 2010 r. w Biskupicach spotkało się sześciu (z czternastu ogółem) członków 

KKPTG z 45-letnim stażem w Klubie z przedstawicielami Rady Klubu (zdjęcie poniżej). 

 
            przygotował Jerzy R. Mikulec 

(KKPTG) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jubileuszowe spotkanie członków KKPTG  

z 45-letnim stażem (45) z przedstawicielami 
Rady Klubu w dniu 7 maja 2011 r.  
 

Od lewej w pierwszym rzędzie:  
Artur Rotter (45), Andrzej Łączyński (45), 
Teresa Żelazny, Małgorzata Mazur,  

Jerzy Łaszkiewicz (45);  
 
w drugim rzędzie:  

Tadeusz Żelazny, Janusz Satora (45), 
Stefan K. Rzonca (45), Jerzy Mikulec, 
Jacek Płonczyński, Ryszard Biliński (45).  

 

Fot. I. Płonczyńska 
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Przewodnicy dzieciom 

 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego Koło nr 31 Przewodników 

Miejskich oraz Klub Krakowskich Przewodników Miejskich wspólnie zorganizowały spo-

łeczną akcję pod hasłem „Przewodnicy PTTK Dzieciom” skierowaną głównie do dzieci 

poszkodowanych przez los. Tegoroczne motto akcji brzmiało: „Śladami małopolskich 

tradycji i obyczajów ludowych”. Dla uczestników przygotowano trzy trasy tematyczne: 

1. „Szopki krakowskie” – przedstawienie historii tej pięknej tradycji połączone ze zwiedza-

niem pokonkursowej wystawy szopek w Pałacu Krzysztofory oraz szopek w wybranych 

kościołach – OO. kapucynów, bernardynów, franciszkanów i dominikanów. 

2. „Jak ludność broniła Krakowa” – tradycja obronności naszego Grodu oraz zwiedzanie 

pozostałości miejskich fortyfikacji i Parku Strzeleckiego. 

3. „Śladem królewskich koronacji i pogrzebów” – spacer Drogą Królewską od Rynku Głów-

nego na Wawel i zwiedzanie Katedry – miejsca koronacji i pochówków królewskich. 

Główna impreza odbyła się w sobotę 22 stycznia 2011 r., ale z uwagi na olbrzymie 

zainteresowanie dwie grupy odbyły wycieczki na trasie „Koronacji” już 20 stycznia. Ogółem 

w akcji wzięło udział ponad 350 uczestników z placówek opiekuńczo-wychowawczych, szkół 

specjalnych, ośrodków dla dzieci niepełnosprawnych oraz klas integracyjnych z Krakowa, 

Świątnik Górnych, Tropiszowa, Bydlina koło Kluczy, Wieliczki, Olkusza a także z Jasła 

w woj. podkarpackim. Tegoroczna akcja była już czwartą z rzędu zorganizowaną przez Koło 

nr 31 Przewodników Miejskich i jak widać wieść o niej wykroczyła już poza nasze woje-

wództwo, gdyż placówka z Jasła sama zwróciła się do nas z prośbą o umożliwienie jej udziału 

w akcji, o której dowiedzieli się tzw „pocztą pantoflową”. W organizacji i przebiegu akcji 

uczestniczyli następujący przewodnicy: Grzegorz Brzostek, Grzegorz Ciemała, Renata 

Ciszkiewicz, Andrzej Grabowski, Joanna Groele, Agnieszka Ławecka, Mikołaj Mańko, 

Krystyna Mika, Anna Mikołajewska, Anna Nechay, Wojciech Pająk, Zbigniew Puczek, Anna 

Stalmach, Alicja Stanach, Krzysztof Szafraniec, Marta Szydłowska, Anna Urbaniak-

-Kacprzak, Jerzy Weżgowiec oraz Janusz Worotniak – szef akcji. Po zwiedzaniu uczestników 

zaproszono do Klubu 2 Korpusu Zmechanizowanego przy ul. Zyblikiewicza 1 w Krakowie, 

gdzie dzięki uprzejmości Pana Stanisława Gardiana – kierownika Klubu – możliwe było 

zorganizowanie uroczystego zakończenia naszej akcji. Grupy wchodzące do budynku witał 

symbolizujący ponad 750-letnią tradycję Lajkonik rozdając buławą dotknięcia „na szczęście” 

oraz taca ze słodyczami. Wiele grup wykonywało sobie z Lajkonikiem zdjęcia, które będą 

stanowiły sympatyczną pamiątkę. Następnie uczestnicy zajmowali miejsca w sali widowisko-

wej i oglądali piękną prezentację kol. Anny Stalmach, która w formie uroczej gawędy 

przedstawiała najważniejsze krakowskie zabytki. Przy wypełnionej po brzegi sali widowisko-

wej punktualnie o godz. 13.00 wystąpił Prezes Oddziału Krakowskiego PTTK kol. Kazimierz 

Synowski zwracając się do młodych krajoznawców z zachętą do dalszego poznawania 

naszego Grodu i całego kraju. Ponieważ w ramach akcji ogłoszony został dla uczestników 

Konkurs pod hasłem „Przewodnik w oczach dziecka”, do zgromadzonych przemówiła ne-

storka krakowskich przewodników miejskich kol. Amelia Dunin, przedstawiając w ciepłych 

słowach swoją działalność przewodnicką i motywy kierujące nią przy wyborze tej właśnie 

drogi. Część artystyczna rozpoczęła się od występu grupy Cherleaderek z Klubu „Kuźnia” 

z Mistrzejowic. Ich dynamiczny pokaz wywołał spory entuzjazm zgromadzonych. Z kolei 

wystąpiły młode wokalistki z tego Klubu wykonując utwory: Kasia Błachut – „Mały Od-

krywca” i „Po drodze szukam przyjaciela”, Dagmara Przybylska – „Bajka Niezapominajka”, 

Kasia Przebinda – „Ostatni” i „Sweet Dreams”. Gwoździem programu był występ Zespołu 

Pieśni i Tańca „Małe Słowianki”, który zakończył się uroczym korowodem z Lajkonikiem. 

Na młodych turystów czekały jeszcze upominki z materiałami promocyjnymi o Krakowie, 

słodyczami i napojami, a ich uśmiechnięte buzie i wyrazy zachwytu najlepiej oddawały 
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emocje. Wielu uczestników z żalem opuszczało gościnne progi Klubu, już umawiając się 

na przyszłoroczną akcję.  

Podobnie jak w latach ubiegłych również i teraz nasze przedsięwzięcie było największą akcją 

przewodnicką dla dzieci na terenie województwa małopolskiego. Łącznie w latach 2008-2011 

w naszych akcjach wzięło udział ponad 1200 uczestników. 
Opracował Janusz Worotniak 

 

Rowerem po wiosnę 2011 - podsumowanie 

 

54 Turystyczny Zlot Kolarski „ROWEREM PO WIOSNĘ 2011” 

zorganizowano 8 maja 2011 r. jako XX ZLOT GWIAŹDZISTY do 

miejscowości CZECHÓWKA w gminie SIEPRAW. Metę zlotu 

usytuowano przy zajeździe „Stara Gawęda” w Czechówce. 

Słoneczna pogoda miała korzystny wpływ na nastroje turystów 

i organizatorów. W sekretariacie zlotu komandor Tadeusz Owsiak, 

Ryszard Kasprzycki i Antoni Woyciechowski wydawali pamiąt-

kowe plakietki i bloczki na smaczny bigos przygotowany przez 

restaurację „Stara Gawęda”, a ufundowany przez Urząd Gminy 

Siepraw. Turyści odbijali ozdobną pieczęć w książeczkach wycie-

czek kolarskich KOT. W sekretariacie zgłosili się mieszkańcy 

Bieńkowic, Czechówki, Dobczyc, Gliwic, Gorzkowa, Koźmic Wielkich, Krakowa, Myślenic, 

Skawiny, Wawrzeńczyc, Wieliczki i Zakliczyna. Zapisano 44 osoby, a w imprezie uczestni-

czyło ponad 100 osób. Turystów oficjalnie powitali: właścicielka „Starej Gawędy” Ewa 

Poznańska-Frasik i wójt Gminy Siepraw Tadeusz Pitala. Na uroczystość otwarcia przybyli 

ponadto dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sieprawiu Natalia Postrzech, 

dyrektor Szkoły Podstawowej w Czechówce Anna Radzik i sołtys Czechówki Krzysztof 

Nawalany z małżonką. Jerzy Cholewa w imieniu komandora zlotu wręczył Ewie Poznańskiej-

Frasik ozdobny klucz na otwarcie sezonu rowerowego, a puchary za okazaną pomoc przy 

organizacji zlotu otrzymali przedstawiciele: Urzędu Gminy Siepraw, Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Czechówce, Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sieprawiu, Koła Gospodyń 

Wiejskich w Czechówce, Zajazdu „Stara Gawęda” w Czechówce. Stanisław Radomski 

z Turystycznego Klubu Kolarskiego „Huzy” w Gliwicach wręczył Tadeuszowi Owsiakowi 

pamiątkową odznakę turystyczną im. Ryszarda Mielnika. Na powitanie turystów i organizato-

rów wystąpiły dziewczęta ze szkoły podstawowej w Czechówce. Zespół taneczny przygoto-

wała do występu Małgorzata Swięch. Zebrani nagrodzili występ głośnymi brawami, a tań-

czące dziewczęta otrzymały słodycze i upominki ufundowane przez Bogusławę i Andrzeja 

Kałuża właścicieli sklepu spożywczo przemysłowego w Czechówce. Panie z Koła Gospodyń 

Wiejskich w Czechówce, na czele z przewodniczącą Koła Heleną Matogą, częstowały 

przybyłych żurkiem, plackami i ciastkami własnego wypieku, chlebem wiejskim ze smalcem 

i skwarkami. 

Zorganizowano tradycyjne konkursy sprawnościowe. A oto ich wyniki: 
RZUTKI DO TARCZY: 1. Andrzej Garula;  

2. Zbigniew Pudlik; 3. Jacek Dziewoński; 4. Jarosław Szerszeń; 5. Piotr Kołodziej. 

ROWEROWY BIEG ŻÓŁWI: 1. Grzegorz Wolanin;  
2. Wiktor Dziura; 3. Bartłomiej Pułczyński; 4. Bartłomiej Radecki. 

ROWEROWY TOR PRZESZKÓD: 1. Bartłomiej Pułczyński;  

2. Dominik Panek; 3. Jerzy Verey; 4. Grzegporz Wołanin; 5. Patryk Yerey. 

STRZELANIE Z BRONI PNEUMATYCZNEJ: 1. Zbigniew Musiał;  
2. Jacek Dziewoński; 3. Jerzy Verey; 4. Mikołaj Wolański; 5. Kazimierz Dylawerski. 

JAZDA INDYWIDUALNA NA CZAS POD GÓRKĘ; 1. Bartłomiej Pułczyński;  

2. Dominik Panek; 3. Piotr Kołodziej; 4. Paweł Kapała; 5. Andrzej Garuła. 
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Sędziowie konkurencji: Marek Zaród, Jerzy Cholewa, Jan Laurynów, Stanisław Młynarski, 

Kazimierz Dylawerski, Wojciech Rytwiński. Nagrody zebrane od sponsorów przez Krystynę 

Dobrzańską pięciu najlepszym w poszczególnych konkursach wręczyła kierownik Gminnego 

Ośrodka Kultury i Sportu w Sieprawiu Natalia Postrzecha. Specjalny mini puchar ufundo-

wany przez komandora zlotu Tadeusza Owsiaka otrzymał najmłodszy uczestnik zlotu Wiktor 

Dziura z Wawrzeńczyc urodzony w 2008 r. Wyróżniono również najmłodszych Wiktora 

Dziurę i Wiktorię Duszyk. Informacja o zlocie ukazała się na stronie internetowej Urzędu 

Gminy Siepraw. Impreza była dofinansowana przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa 

Turystyczno-Krajoznawczego oraz Zarząd Oddziału Krakowskiego PTTK a organizatorami 

oprócz wymienionych byli: Krakowski Oddział PTTK, 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”, Urząd 

Gminy Siepraw, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sieprawiu, Zajazd „Stara Gawęda” w 

Czechówce, Szkoła Podstawowa w Czechówce. Nagrody ufundowali m. in.: BIKERSHOP 

Kraków, CYKLO-CENTRUM Kraków, Przedsiębiorstwo Handlowe „TOMAR” Kraków, 

„SECESJA” s. c. Kraków. 

Jerzy Cholewa w imieniu wójta zaprosił wszystkich na jesienne zakończenie sezonu 

do Sieprawia w pierwszą niedzielę października 2011 r. 
 

przygotował Jerzy Owsiak (KKK) 

 

Pielgrzymka przewodnicka na Jasną Górę w 2012 roku 

 

Od ponad 25 lat, na początku marca każdego roku organizowane są 3 dniowe ogólnopolskie 

pielgrzymki przewodnickie na Jasną Górę. Jest to wspaniała impreza integrująca środowisko 

przewodnickie – grupy z różnych regionów naszego kraju - przy wspólnej modlitwie i prelek-

cjach związanych tematycznie z przyjętym hasłem spotkania pielgrzymkowego. 

Organizatorami pielgrzymek co roku są przewodnicy reprezentujący dane miasto lub region. 

Do przygotowania spotkania pielgrzymkowego w roku 2012 zgłosili się przewodnicy z kół 

i klubów Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. 

Główny koordynator – Klub Przewodników Beskidzkich i Terenowych im. Władysława Kry-

gowskiego serdecznie zaprasza do współpracy organizacyjnej Koleżanki i Kolegów z pozo-

stałych kół przewodnickich naszego Oddziału oraz Oddziałów PTTK z Krakowa. Zapraszamy 

równie serdecznie przewodników niezwiązanych z naszym Towarzystwem z terenu naszego 

miasta, chętnych do współpracy. Byłaby wówczas pełna reprezentacja krakowskiego środo-

wiska przewodnickiego. 
 Urszula Ormicka 

Prezes Klubu Przewodników Beskidzkich i Terenowych PTTK 

Rabaty 

 

W ostatnim numerze Biuletynu informowaliśmy o zniżkach udzielanych posiadaczom 

ważnych legitymacji członkowskich PTTK na przejazdy kolejami linowymi PKL. Ostatnio 

została podpisana umowa z firmą Dominium S.A. na udzielanie rabatu: 

- na usługi gastronomiczne: 30% rabatu na pizzę i 10% rabatu na dania kuchni włoskiej 

w restauracji Pizza Dominium w Zawoi, Ośrodek Turystyczno-Narciarski Mosorny-Groń 

(Stacja Dolna);  

- na usługi noclegowe: 20% rabatu w Hotelu Dominium w Zawoi, Ośrodek Turystyczno-

-Narciarski Mosorny Groń (Stacja Dolna). 
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Zanim pójdziesz na wycieczkę 

 
Kolejny raz przypominamy kilka podstawowych zasad przed wyruszeniem na wędrówkę, niezależnie 

od tego czy będzie to wędrówka pieszo, rowerem, konno, czy kajakiem –  
zawsze należy pamiętać o: 
- wcześniejszym przygotowaniu dokładnego planu wycieczki, spływu, wyprawy, 
- przeczytaniu o tym, co będziecie zwiedzić – zobaczycie wtedy dużo więcej, 
- zaplanowaniu długości i trudności trasy na miarę swoich możliwości, 
- 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 także wtedy, gdy załamie się pogoda lub trasa okaże się zbyt trudna, 
- nie zbaczajcie ze szlaku, a szczególnie na terenach chronionych, 
- pamiętajcie, że przyroda to nasze wspólne dobro, szanujcie ją, 

- zostawcie szlak takim, jakim chcielibyście go zastać, 
- pamiętajcie, że hałasując, możecie 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! 

 

 

 

997 – Policja 

998 – Straż Pożarna 

999 – Pogotowie Ratunkowe 

112 – Europejski Numer Alarmowy 

985 – Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 

601 100 100 – Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 

601 100 300 – Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 
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