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Zarząd Oddziału Krakowskiego PTTK  
wszystkim swoim członkom i sympatykom  

składa serdeczne życzenia,  
aby Święta Bożego Narodzenia  

spędzone w rodzinnej atmosferze,  
przyniosły dużo radości i optymizmu, 

a nadchodzący 2013 rok  
wniósł wiele dobrego  

do życia osobistego i zawodowego 
 i w zdrowiu pozwolił  

cieszyć się udanymi  

 wycieczkami 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Turystyki Narciarskiej zaprasza 

 

Komisja Turystyki Narciarskiej zaprasza chętnych turystów do udziału w imprezach zimo-

wych, dzięki którym poznacie państwo: świat przyrody zimą, kodeks dobrego narciarza, 

podstawowe zasady jazdy na nartach. Zarząd Komisji życzy jednocześnie udanej zimy, 

wspaniałego śniegu oraz pogody (pogody ducha również). Na dyżurach Komisji można 

zweryfikować także protokoły na odznaki narciarskie – GON, NON w stopniach małych. 

Informacje i zapisy podczas dyżuru KTN we wtorki w godzinach 17-18 w lokalu Oddziału 

Krakowskiego PTTK w Krakowie przy ul. Zyblikiewicza 2b.  

 

Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego – Oddział Krakowski PTTK 

31-029 Kraków, ul. Zyblikiewicza 2b 

od poniedziałku do piątku w godz. 9 – 17 

tel. 12 422 26 76, fax. 12 422 37 23 
www.krakow.pttk.pl,   e-mail: bort@krakow.pttk.pl 

 

świadczy usługi w zakresie organizowania: 
obsługi przewodnickiej w języku polskim i w językach obcych 

noclegów i wyżywienia 
wycieczek jednodniowych, wielodniowych, krajowych i zagranicznych 

obozów turystyki kwalifikowanej, zielonych i białych szkół 
biletów wstępu do muzeów, teatrów i na koncerty 

dla grup przyjeżdżających do Krakowa: zakwaterowanie, wyżywienie,  
imprezy regionalne oraz bilety wstępu 
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Poniżej przedstawiamy program imprez własnych Komisji Turystyki Narciarskiej Oddziału 

Krakowskiego PTTK oraz imprez organizowanych przez Komisję Turystyki Narciarskiej 

Zarządu Głównego PTTK i innych organizatorów w sezonie zimowym  2013. 

Imprezy własne organizowane przez KTN Oddziału Krakowskiego PTTK  
 

L.p. Impreza Termin Prowadzenie 

1. 
Wycieczka narciarska na Stare Wierchy 
Obidowa – Stare Wierchy – Tobołów – Koninki 
Sprzęt: narty skiturowe i śladowe 

05.01.2013 M. Garus 

2. 
Wycieczka narciarska na Butorowy Wierch 
Chochołów – Ostrysz – Butorowy Wierch – Rąbaniska – Witów 
Sprzęt: narty śladowe 

16.02.2013 M. Garus 

3. 
Wycieczka narciarska na Jaworzynę Kamieniecką 
Lubomierz Rzeki – Dolina Kamienicy – Jaworzyna Kamieniecka – Rzeki 
Sprzęt: narty śladowe i skiturowe 

09.03.2013 M. Garus 

4. 

Wycieczka narciarska na Spisz  
Trybsz – Grandeus – Przęłecz Trybska – Pawlików Wierch – Czarna 
Góra – Trybsz 
Sprzęt: narty śladowe   

16.03.2013 M. Garus 

5. 
Zakończenie sezonu narciarskiego – Kudłacze  
Pcim – Kudłacze – Śliwnik – Czarne Błota – Myślenice 
Sprzęt: narty śladowe   

06.04.2013 H. Zacharska 

Imprezy organizowane przez KTN Zarządu Głównego PTTK  
oraz innych organizatorów 

1. 09-13.01.2013 – XLV Rajd Narciarski po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej na nartach 
śladowych – Podlesice 
Organizator: Klub Turystyczny „Ostańce”, 42-400 Zawiercie, ul. Sikorskiego 6, tel. 32 6721841, 

32 6783993, e-mail: pttk.zawiercie@neostrada.pl lub kol. Andrzej Strużecki, tel. 32 6713177, 
e-mail: a-str@o2.pl. Trasy wg regulaminu. Sprzęt: narty śladowe 

 
2. 23-27.01.2013 – Spotkania Beskidzkie – Zawoja 

Organizator: KTN PTTK Bielsko-Biała, ul. Wzgórze 6; kol. E. Brzozowski, tel. 33 8277837; 
kom. 602239442. e-mail: edal@o2.pl. Sprzęt: narty skiturowe i śladowe 

 
3. 27.01.-03.02.2013 – Wędrówki Północy 

Organizator: O/PTTK Suwałki, ul. Kościuszki 37, tel. 87 5665961. Sprzęt: narty śladowe. 

 
4. 02-03.02.2013 – I Rajd Szlakami Narciarskimi Jaworzyny Krynickiej – Hala Łabowska 

Organizatorzy: Komisja Turystyki Narciarskiej Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu 

i Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej w Krakowie. 
Zgłoszenia: kol. Edward Borek, 33-300 Nowy Sącz, ul. Podmłynie 19, kom. 664492411,  

e-mail: spnawojowa@interia.pl 
Sprzęt: narty skiturowe i śladowe, rakiety śnieżne 
 

5. 09-10.02.2013 – II Bocheński Rajd Gorce i Beskid Wyspowy – Lubomierz 
Organizator: Oddział PTTK w Bochni, ul. Bernardyńska 10, tel. 14 6122462 lub  kol. Tomasz 

Kozłowski-Fischer  kom. 602839967  
Sprzęt: narty skiturowe 
 

6. 21-24.02.2013 – XXXI Ogólnopolski Bieszczadzki Rajd Narciarski 
Organizator: Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny Bieszczadzkiego Parku Narodowego, 

38-713 Lutowiska 2, tel. 13 4610166 oraz Oddział Bieszczadzki PTTK, 38-700 Ustrzyki Dolne, 
ul. Rynek 16, tel. 13 4611415, e-mail: pttk-bieszczady@o2.pl;  Sprzęt: narty skiturowe i śladowe. 
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7. 28.02.-03.03.2013 – XII Spotkanie Narciarzy Śladowych – Jaworki (Małe Pieniny) 
Organizatorzy: redakcja „Na Szlaku” i Klub Turystyczny PTTK „Ostańce”, 42-400 Zawiercie,  
ul. Sikorskiego 6, tel. 32 6721841 lub 32 6783993. Sprzęt: narty śladowe 
 

8. 02-03.03.2013 – I Rajd Szlakami Narciarskimi Pasma Radziejowej – Przehyba 
Organizatorzy: Komisja Turystyki Narciarskiej Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu i Centralny 
Ośrodek Turystyki Górskiej w Krakowie. 
Zgłoszenia: kol. Edward Borek, 33-300 Nowy Sącz, ul. Podmłynie 19, kom. 664492411,  

e-mail: spnawojowa@interia.pl  
Sprzęt: narty skiturowe i śladowe, rakiety śnieżne 

 
9. 04-09.03.2013 – LVIII Rajd Narciarski „Karkonosze 2013” – Schronisko Szrenica 

Organizator: KTN PTTK Jelenia Góra, 58 500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 88, tel. 75 7525851 
Sprzęt: narty skiturowe i śladowe 
 

10. 06-13.04.2013 – VIII Spotkania Tatrzańskie im. Stanisława Szymulańskiego  
– Polana Chochołowska 
Organizator: KTN ZG PTTK, 31-010 Kraków, ul Jagielońska 6 
Zgłoszenia: KTN ZG PTTK, 31-010 Kraków, ul Jagielońska 6, tel. 12 4227431 z zaznaczeniem 
na kopercie: Chochołowska. Rezerwacja miejsc w schronisku indywidualnie z wystarczającym 
wyprzedzeniem tel. 18 2070510.  
Sprzęt: narty skiturowe 
 

UWAGA: Uczestnicy imprez, nie będący członkami PTTK, ubezpieczają się 

od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. 

 
opracowanie: sekretarz KTN  

Marian Garus 

 

Jubileuszowa Odznaka Komisji Turystyki Narciarskiej 

 

Komisja Turystyki Narciarskiej  Zarządu Głównego Polskiego 

Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z okazji jubileuszu 60-lecia 

powołania Komisji i 80-lecia ustanowienia Górskiej Odznaki Narciar-

skiej ustanowiła z końcem roku 2011 Jubileuszową Odznakę KTN. 

Poniżej przedstawiamy regulamin odznaki. Można ją zdobywać również 

w sezonie zimowym 2012/2013. 

 

1. Komisja Turystyki Narciarskiej Zarządu Głównego Polskiego Towa-

rzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z okazji jubileuszu 60-lecia 

powołania Komisji i 80-lecia ustanowienia Górskiej Odznaki Narciar-

skiej ustanawia Jubileuszową Odznakę KTN.  

2. Jubileuszową Odznakę KTN można zdobywać w sezonach 2011/2012 i 2012/2013 poprzez 

wypełnienie normy na odznakę popularną GON lub NON, bądź udział w wielodniowej 

imprezie narciarskiej ujętej w kalendarzu imprez KTN ZG PTTK na dany rok.  

3. Do weryfikacji i przyznawania odznaki upoważnia się Terenowe Referaty Weryfikacyjne 

i Centralny Referat Weryfikacyjny Odznak Narciarskich oraz komandorów narciarskich 

imprez wielodniowych z kalendarza imprez KTN ZG PTTK.  

4. Odznaka jest odpłatna. Dystrybucję odznaki prowadził będzie Centralny Ośrodek Tury-

styki Górskiej w Krakowie, ul. Jagiellońska 6a/6b.  

5. Regulamin Jubileuszowej Odznaki KTN został uchwalony przez Komisję Turystyki 

Narciarskiej Zarządu Głównego PTTK dnia 19 listopada 2011 r. (uchwała nr 11/XVII/2011). 
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Stopnie zagrożenia lawinowego 

 

Od początku bieżącego roku obowiązują nowe przepisy w zakresie określenia stopni zagroże-

nia lawinowego oraz odpowiadających im zaleceń dla ruchu osób. Pragniemy Czytelników 

zapoznać z nowymi oznaczeniami, zgodnymi ze skalą europejską i zaleceniami poruszania się 

osób w oznaczonym obszarze. 

STOPIEŃ BARDZO WYSOKI - 5 

Pokrywa śnieżna jest na ogół słabo związana i dalece niestabilna. Istnieje 

prawdopodobieństwo samoczynnego schodzenia wielu dużych, niejednokrotnie 

również bardzo dużych lawin, także w terenie średnio stromym. 

Zalecenia dla ruchu turystycznego: Wysoce niekorzystne warunki. Poruszanie 

się w terenie jest zazwyczaj niemożliwe. Zaleca się zaniechanie wszelkich wyjść w góry 

i pozostanie w obszarach nie objętych zasięgiem zagrożenia lawinowego. 

STOPIEŃ WYSOKI - 4 

Pokrywa śnieżna jest słabo związana na większości stromych stoków. 

Wyzwolenie lawiny jest prawdopodobne na licznych stromych stokach już przy 

obciążeniu dodatkowym. Możliwe jest samorzutne schodzenie licznych śred-

nich, a często również dużych lawin. 

Zalecenia dla ruchu turystycznego: Zdecydowanie niekorzystne warunki. Poruszanie się 

wymaga ekstremalnie dużej zdolności do lawino-znawczej oceny sytuacji. Zaleca się zanie-

chanie wszelkich wyjść w teren wysokogórski. Należy pozostawać w granicach średnio 

stromych stoków oraz brać pod uwagę zasięg lawin z wyżej położonych stoków. 

STOPIEŃ ZNACZNY - 3 

Pokrywa śnieżna jest umiarkowanie lub słabo związana na wielu stromych 

stokach. Wyzwolenie lawiny jest możliwe już przy małym obciążeniu dodatko-

wym, przede wszystkim na stromych stokach. W niektórych przypadkach moż-

liwe jest samorzutne schodzenie średnich, a sporadycznie także dużych lawin. 

Zalecenia dla ruchu turystycznego: W znacznej mierze  niekorzystne warunki. Poruszanie się 

wymaga bardzo dużego doświadczenia oraz posiadania zdolności do lawino-znawczej oceny 

sytuacji. Należy unikać stromych stoków, szczególnie wskazanych pod względem wystawy 

i wysokości. 

STOPIEŃ UMIARKOWANY - 2 

Pokrywa śnieżna jest umiarkowanie związana na niektórych stromych stokach, 

na ogół jednak jest związana dobrze. Wyzwolenie lawiny jest możliwe 

zwłaszcza przy dużym obciążeniu dodatkowym, przede wszystkim na stromych 

stokach. Nie należy spodziewać się samorzutnego schodzenia dużych lawin. 

Zalecenia dla ruchu turystycznego: Częściowo niekorzystne warunki. Poruszanie się 

wymaga umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego i odpowiedniego wyboru 

trasy, szczególnie na wszystkich stromych stokach oraz na stokach średnio stromych, 

szczególnie wskazanych pod względem wystawy i wysokości. 

STOPIEŃ NISKI - 1 

Pokrywa śnieżna jest na ogół dobrze związana i stabilna. Wyzwolenie lawiny 

jest możliwe na ogół tylko przy dużym obciążeniu dodatkowym w nielicznych 

miejscach w bardzo stromym lub ekstremalnym terenie. Możliwe jest samo-

rzutne schodzenie lawin, głównie w postaci zsuwów i małych lawin. 

Zalecenia dla ruchu turystycznego: Na ogół dogodne warunki. Szczególną ostrożność należy 

zachować na stokach ekstremalnych i bardzo stromych. 
Źródło: Dz.U. 2011, nr 299, poz. 1777 

Więcej o klasyfikacji lawin w przytoczonym powyżej źródle. 
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Spotkania klubowe Instruktorów Krajoznawstwa 

 

Spotkania Klubu Instruktorów Krajoznawstwa   w sezonie 2012/2013 odbywać się będą 

w każdą trzecią środę miesiąca wraz z prelekcją w następujących  terminach: 
 

16 stycznia 2013 r.  
temat: „Powstanie Styczniowe w malarstwie polskim” – kol. Jadwiga Broczkowska 

20 lutego 2013 r.  
temat: „Pomorze Zachodnie” – kol. Zbigniew Twaróg 

20 marca 2013 r.  
temat: „Wenecja – Pani Mórz” – kol. Artur Gerhardt 
 

Dom Turysty PTTK – ul. Zyblikiewicza 2b (wejście obok kasyna) – sala konferencyjna (sala nr 4). 

Początek spotkań – godz. 17.00. 

Rada KIK oczekuje propozycji na okres jesienno-zimowy 2013/14,  aby nasze grono 
nadal mogło korzystać ze sposobności uczestniczenia w przeglądzie „dorobku 

krajoznawczego” naszych Koleżanek i Kolegów, którego formy mogą być różne, (poza 

przeźroczami także video, filmy, kolekcjonerstwo, utwory literackie i inne). Liczymy 
na to, że udział w naszych spotkaniach stanowić będzie zachętę do podejmowania 

podobnych działań, a także przyczyni się do aktywnego uczestnictwa w pracach Klubu. 

Na spotkania Instruktorów Krajoznawstwa zapraszamy również i inne osoby zainteresowane 

krajoznawstwem. 
przygotowała Prezes KIK  

Barbara Krawczyk 

Spotkania klubowe Przodowników Turystyki Górskiej 

 

W dniu 11 października 2012 roku w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej PTTK 

w Krakowie przy ul. Jagiellońskiej 6 odbyło się XLVII Walne Sprawozdawczo-Wyborcze 

Zebranie Krakowskiego Klubu Przodowników Turystyki Górskiej. W trakcie Zebrania wrę-

czono honorowe odznaki „25 lat w KKPTG” kol. kol.: Marii Kłembukowskiej (leg. nr 108), 

Andrzejowi Matuszczykowi (leg. nr 109), Andrzejowi Sasadeuszowi (leg. nr 110) oraz 

Zdzisławowi Wojtusiakowi (leg. nr 111). Natomiast Wojciechowi Komusińskiemu wręczono 

legitymację Honorowego Przodownika Turystyki Narciarskiej. Przewodniczącym Rady 

KKPTG na kolejną kadencję został wybrany ponownie kol. Jacek Płonczyński. 

Rada Klubu zaprasza na zimowe prelekcje, które odbywać się będą w poniedziałki od go-

dziny 19.00 w sali nr 17 na II piętrze Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK 

w Krakowie, ul. Jagiellońska 6a (wejście pierwszą bramą po prawej, idąc od ul. Szewskiej). 

 
07.01.2013 r.  „Jesienne Maroko dla europejskiego turysty” – Stanisław Figiel 
28.01.2013 r.  „Montenegro” – Jacek Ormicki 
04.02.2013 r.  „Lwów moich Dziadków i Rodziców” – Jerzy Kapłon 
11.02.2013 r.  „W Alpach na Słowenii” – Wojciech Komusiński 
18.02.2013 r.  „Malowanie Beskidami” (filmy) – Marek Dudek 
25.02.2013 r.  „Biblijna Palestyna” – Jolanta i Andrzej Sasadeuszowie 
04.03.2013 r.  „Trekking wokół Manaslu” – Kazimierz Kluczewski 
11.03.2013 r.  „Hohe Wand, Schneeberg i Rax, czyli Wiedeńskie Góry Domowe” 

– Jacek Płonczyński 
18.03.2013 r.  „Zapraszamy pod prysznic” – Jerzy Mikulec i Julian Ślusarczyk 
25.03.2013 r.  „Nowa Zelandia – ekspresowo przez dwie wyspy” – Waldemar Gońka 
 

sporządzono na podstawie Komunikatu Klubowego 
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System wyróżnień dla członków PTTK 
 

Dla uznania społecznej działalności Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-

-Krajoznawczego ustanowił „System wyróżnień członków i jednostek organizacyjnych 

PTTK”, który w tym roku został znowelizowany. Poniżej przedstawiamy podstawowe 

kryteria do przyznawania wyróżnień na podstawie załącznika do Uchwały nr 350/XVII/2012 

ZG PTTK z dnia 29 września 2012 r. w sprawie „Systemu wyróżnień członków i jednostek 

organizacyjnych PTTK”. 

 

WYRÓŻNIENIA ZG PTTK DLA CZŁONKÓW I JEDNOSTEK 

ORGANIZACYJNYCH 

 

Jednostka przyznająca 
wyróżnienie 

Rodzaj wyróżnienia Podstawowe kryteria do przyznania wyróżnień i medali 

Zarząd Główny PTTK Dyplom  

Zarządu Głównego 

3 lata aktywnej działalności w PTTK, posiadanie 

wyróżnienia koła, klubu, oddziału 

Zarząd Główny PTTK Brązowa Honorowa 

Odznaka PTTK 

5 lat aktywnej działalności w kadrze PTTK, ze szczegól-

nym uwzględnieniem ostatniego okresu działania, w tym 

5 lat od otrzymania Dyplomu ZG PTTK 

Zarząd Główny PTTK Srebrna Honorowa 
Odznaka PTTK 

8 lat aktywnej działalności w kadrze PTTK, ze szczegól-
nym uwzględnieniem ostatniego okresu działania, w tym 

5 lat od otrzymania Brązowej Honorowej Odznaki PTTK 

Zarząd Główny PTTK Złota Honorowa 
Odznaka PTTK 

10 lat aktywnej działalności w kadrze PTTK, ze  
szczególnym uwzględnieniem ostatniego okresu działania, 

w tym 5 lat od otrzymania Srebrnej Honorowej Odznaki 

PTTK 

Zarząd Główny PTTK Odznaka Zasłużony 
w pracy PTTK  

wśród młodzieży – 

w stopniu brązowym 

4 lata aktywnej działalności w PTTK wśród młodzieży 

Zarząd Główny PTTK Odznaka Zasłużony 
w pracy PTTK  

wśród młodzieży – 

w stopniu srebrnym 

6 lat aktywnej działalności w PTTK wśród młodzieży 

Zarząd Główny PTTK Odznaka Zasłużony 

w pracy PTTK  

wśród młodzieży – 

w stopniu złotym 

8 lat aktywnej działalności w PTTK wśród młodzieży 

Władze kół i klubów 

za pośrednictwem 

oddziału PTTK, 

Zarządy oddziałów 
PTTK, jednostki 

regionalne, władze 

naczelne PTTK,  
Komisje, rady 

i zespoły PTTK 

Orli Lot    Wiek do 21 lat. Przynależność do PTTK min. 3 lata. 

Aktywny i twórczy udział w organizacji przedsięwzięć 

turystyczno-krajoznawczych w swoim środowisku 

Odznaka 25 lat 
w PTTK 

25 lat stażu członkowskiego.  
Do w/w nie zalicza się okresów karencji 

Odznaka 50 lat 

w PTTK 
50 lat stażu członkowskiego.  

Do w/w nie zalicza się okresów karencji 

Walny Zjazd PTTK 

na wniosek Zarządu 
Głównego PTTK 

Godność Członka 

Honorowego PTTK 
Długoletnia, wybitna i udokumentowana działalność 
w PTTK. Nadawana członkom PTTK szczególnie 
zasłużonym dla rozwoju turystyki i krajoznawstwa 

w Polsce. 

 

Zaznaczone ciemniejszym kolorem to nowe wyróżnienia w Systemie 
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WYRÓŻNIENIA ZG PTTK NADAWANE DLA NAUCZYCIELI, PRACOWNIKÓW 

I PRZEWODNIKÓW PTTK 
 

Jednostka przyznająca 
wyróżnienie 

Rodzaj wyróżnienia Podstawowe kryteria do przyznania wyróżnień i medali 

Zarząd Główny PTTK Medal  Nauczyciel 
Kraju Ojczystego 

10 lat systematycznej pracy turystyczno-krajoznawczej 
w środowisku i na rzecz dzieci i młodzieży 

Zarządy oddziałów 

oraz jednostki 
organizacyjne PTTK 

Zasłużony 

Pracownik PTTK 
Srebrna  Odznaka 

Wzorowe przepracowanie w PTTK co najmniej 10 lat 

Zarządy oddziałów 

oraz jednostki 

organizacyjne PTTK 

Zasłużony 

Pracownik PTTK 

Złota  Odznaka 

Wzorowe przepracowanie w PTTK co najmniej 20 lat 

Komisja Przewodnicka  

Zarządu Głównego 

PTTK 

Odznaka  Zasłużony 

Przewodnik PTTK 

Co najmniej 20-letnia aktywna działalność jako 

przewodnik turystyczny PTTK oraz 20-letnia 

działalność społeczna w strukturach PTTK na rzecz 

przewodnictwa 

 

 

 
SYSTEM 

WYRÓŻNIEŃ  I ODZNACZEŃ CZŁONKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO 
 

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze swoją działalność opiera na społecznej aktywności 

zrzeszonych w nim członków, ceni bezinteresowną pracę kadry społecznej oraz zaangażowanie pracowni-

ków jednostek organizacyjnych PTTK w realizację celów statutowych Towarzystwa. Dla uznania działalno-

ści i osiągnięć członków oraz jednostek organizacyjnych PTTK, Zarząd Główny ustanawia niniejszy 

System wyróżnień i odznaczeń członków oraz jednostek organizacyjnych PTTK. System określa rodzaje 

i stopnie wyróżnień, odznaczeń i tytułów honorowych oraz tryb wnioskowania o ich nadanie, przyznawania 

i wręczania. 

Rozdział I. Rodzaje wyróżnień i odznaczeń 

§ 1 

Członkowie i jednostki organizacyjne PTTK za swą działalność i osiągnięcia mogą być nagradzani wyróż-

nieniami, odznaczeniami i tytułami honorowymi. 

§ 2 

Oddziały, koła i kluby PTTK mogą stosować dla swoich członków wyróżnienia, ustanowione uchwałami 

swoich władz. 

§ 3 
Wyróżnieniem przyznawanym przez Zarząd Główny PTTK członkom zwyczajnym, wspierającym oraz 

jednostkom organizacyjnym PTTK jest Dyplom PTTK. 

§ 4 
1. Zarząd Główny PTTK ustanawia dla członków zwyczajnych oraz jednostek organizacyjnych następu-

jące odznaczenia: 

a) Honorową Odznakę PTTK w stopniu brązowym, srebrnym i złotym; 

b) Odznakę Zasłużony w pracy  PTTK wśród młodzieży w stopniu brązowym srebrnym i złotym; 

c) Odznakę Orli Lot; 

d) Odznakę 25 lat w PTTK; 

e) Odznakę 50 lat w PTTK. 

2. Nauczycielom oraz innym osobom zasłużonym dla krzewienia turystyki i krajoznawstwa wśród 

młodzieży może być nadany tytuł honorowy i medal Nauczyciel Kraju Ojczystego. 

3. Pracownikom PTTK wyróżniającym się długoletnim stażem oraz wzorową pracą może być nadany tytuł 

honorowy i odznaka Zasłużony Pracownik PTTK. 
4. Przewodnikom PTTK o długoletnim stażu i zasługach dla przewodnictwa może być nadany tytuł 

honorowy i odznaka Zasłużony Przewodnik PTTK. 
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5. Osobom, instytucjom oraz organizacjom w kraju i zagranicą zasłużonym dla PTTK, a także członkom 

wspierającym PTTK mogą być nadane: 

a) Dyplom Honorowy PTTK Za Pomoc i Współpracę; 

b) Medal PTTK Za Pomoc i Współpracę. 

6. Minimalne kryteria dla przyznania wyróżnień, odznaczeń i tytułów honorowych wymienionych w § 3 oraz 

§ 4 ust. 1-5 określa załącznik nr 1. 

Rozdział II. Tryb wnioskowania, przyznawania i wręczania wyróżnień, odznaczeń i tytułów honorowych 

§ 5 
1. Z wnioskami o nadanie wyróżnień, odznaczeń i tytułów honorowych określonych w rozdziale I § 4 ust. 1, 

3 i 5, mogą występować: 

a) władze kół i klubów PTTK za pośrednictwem zarządu oddziału PTTK, 

b) zarządy oddziałów PTTK, 

c) jednostki regionalne PTTK dla oddziałów z własnego terenu działania, 

d) władze naczelne PTTK, 

e) komisje, rady i zespoły ZG PTTK. 

2. Z wnioskami o nadanie tytułu Zasłużony Pracownik PTTK mogą występować zarządy oddziałów oraz 

jednostki organizacyjne PTTK zatrudniające pracowników na podstawie przepisów Kodeksu Pracy, zgodnie 

z uchwałą ZG PTTK nr 107/XV/2003 z dnia 28 czerwca 2003 r. 

3. Z wnioskami o nadanie tytułu Zasłużonego Przewodnika PTTK mogą występować do Komisji 

Przewodnickiej ZG PTTK zarządy kół i klubów oraz oddziałów przewodnickich, zgodnie z uchwałą 

ZG PTTK nr 120/XV/2004 z dnia 27 marca 2004 r. 

4. Wnioski wymienione w ust. 1 i 2 winny być składane w jednym egzemplarzu do Kapituły Odznaczeń 

ZG PTTK co najmniej 3 miesiące przed planowanym terminem wręczenia. 

5. Wzory wniosków określa załącznik nr 2 . 

§ 6 
1. Wyróżnienia, odznaczenia i tytuły honorowe określone w Rozdziale I § 3  oraz § 4 ust. 1 pkt. a) i b), 

ust. 3 i 5 pkt. a) i b) nadaje w imieniu Zarządu Głównego PTTK Kapituła Odznaczeń, powoływana 

uchwałą Zarządu Głównego PTTK na okres jego kadencji i pracująca w oparciu o regulamin przez niego 

uchwalony. 

2. Tytuł honorowy Zasłużonego Przewodnika PTTK nadaje Komisja Przewodnicka ZG PTTK. 

3. Odznaczenia określone w Rozdziale I § 4 ust. 1 pkt. c), d) i e) nadają z upoważnienia Zarządu Głów-

nego zarządy oddziałów PTTK swoimi uchwałami. 

4. Tryb nadawania tytułu Nauczyciel Kraju Ojczystego określa uchwała ZG PTTK nr 190/XVII/2011 r. 

z dnia 29 stycznia 2011 r. 

§ 7 
1. O nadaniu wyróżnień, odznaczeń i tytułów honorowych decydują osiągnięcia w działalności wykazane 

przez wnioskodawcę w uzasadnieniu i spełniające minimalne kryteria określone w załączniku nr 1. 

2. Odstąpienie od minimalnych kryteriów jest możliwe jedynie w wyjątkowych przypadkach i wymaga 

szczegółowego uzasadnienia. 

3. Przy rozpatrywaniu wniosków o nadanie wyróżnień i odznaczeń należy kierować się osiągnięciami 

kandydata w okresie od nadania ostatniego wyróżnienia lub odznaczenia. 

§ 8 
1. Wyróżnienia, odznaczenia i tytuły honorowe winny być wręczane z okazji: 

a) jubileuszy działalności jednostek organizacyjnych PTTK;  

b) Dnia Turystyki; 

c) rocznicy powstania PTTK; 

d) innych znaczących wydarzeń w życiu jednostki organizacyjnej lub osoby odznaczonej (zjazd oddziału, 

zebranie koła lub klubu, jubileusz). 

2. Prawo wręczania wyróżnień, odznaczeń i tytułów honorowych przyznanych przez Zarząd Główny mają: 

a) członkowie władz naczelnych PTTK, 

b) członkowie Kapituły Odznaczeń ZG PTTK, 

c) przewodniczący komisji, rad i zespołów ZG PTTK na imprezach w dziedzinach ich działalności, 

a) przewodniczący jednostek regionalnych PTTK. 

3. W przypadkach kiedy nie może być zapewniony udział osób wymienionych w ust. 2, wręczenia może 

dokonać prezes zarządu oddziału PTTK wnioskującego o wyróżnienie lub odznaczenie. 
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Rozdział III. Tryb postępowania w sprawach o nadanie godności Członka Honorowego PTTK 

§ 9 

1. Z wnioskiem do Walnego Zjazdu o nadanie godności Członka Honorowego PTTK występuje ZG PTTK 

z inicjatywy własnej lub na wniosek: 

a) Zjazdu Oddziału, 

b) Głównej Komisji Rewizyjnej, 

c) Głównego Sądu Koleżeńskiego. 

2. Na podstawie złożonych wniosków Kapituła Odznaczeń wyłania listę kandydatów do nadania godności 

Członka Honorowego w liczbie ustalonej uchwałą Zarządu Głównego, którą przedstawia Zarządowi 

Głównemu. 

§ 10 

1. Godność Członka Honorowego PTTK nadaje Walny Zjazd PTTK.  

2. Potwierdzeniem nadania godności Członka Honorowego PTTK jest akt nadania, legitymacja i odznaka.  

Rozdział IV. Odznaczenia państwowe i resortowe 

§ 11 

1. Z wnioskami o nadanie odznaczeń państwowych i resortowych działaczom i pracownikom PTTK 

występuje Zarząd Główny z inicjatywy własnej lub na wniosek: 

a) Zarządu Oddziału; 

b) Głównej Komisji Rewizyjnej; 

c) Głównego Sądu Koleżeńskiego; 

d) Komisji lub Rady Zarządu Głównego. 

2. Z wnioskami o nadanie odznaczeń państwowych i resortowych mogą również występować bezpośred-

nio zarządy oddziałów PTTK oraz jednostek regionalnych posiadających osobowość prawną.  

Rozdział V. Przepisy końcowe 

§ 12 
Wzory odznak, medali, dyplomów i legitymacji do wyróżnień i odznaczeń, o których mowa w Systemie 

zatwierdza Zarząd Główny na wniosek Kapituły Odznaczeń. 

§ 13 

Rejestr wyróżnień i odznaczeń przyznawanych przez Zarząd Główny prowadzi Kapituła Odznaczeń ZG 

PTTK, zaś przyznawanych przez oddziały PTTK – zarządy oddziałów. 
Zarząd Główny PTTK 

 

Wnioski na poszczególne wyróżnienia dostępne są w Biurze Oddziału lub na dyżurach 

Oddziałowej Kapituły Odznaczeń, jak również, do pobrania, na stronie internetowej PTTK 

(www.pttk.pl/pttk/przepisy/). Przewodniczący Oddziałowej Kapituły Odznaczeń zwraca się 

również z apelem do składających wnioski o czytelne i staranne ich wypełnianie, a szczegól-

nie o czytelne podpisy wnioskodawców na przedstawianych dokumentach. Wnioski składane 

o wyróżnienia, które przyznaje ZG PTTK należy składać w dwóch egzemplarzach. 

Pozostałe, które przyznaje Zarząd Oddziału w jednym egzemplarzu.  

W związku z kończącą się kadencją zachęcamy prezesów, przewodniczących, zarządy kół, 

komisji i klubów do przeglądnięcia stanów osobowych swoich jednostek, aby nie pominąć 

wyróżniających się członków i uhonorować ich wyróżnieniami zgodnie z postanowieniami 

i kryteriami Systemu. 

 

Sprawozdania roczne za 2012 rok 

 

Przypominamy o składaniu sprawozdań rocznych ze stanu organizacyjnego i działalności 

programowej jednostek organizacyjnych Oddziału Krakowskiego PTTK za rok 2012, które 

należy sporządzić na dostarczonych formularzach w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 

7 stycznia 2013 roku. Po tym terminie jednostki będą wykazywane jako te, które nie złożyły 

sprawozdań. Kopie sprawozdań (jeden egz.) pozostaje w aktach koła, klubu, komisji. Zarząd 

Oddziału Krakowskiego PTTK zwraca się do działaczy Kół, Klubów oraz Komisji z prośbą 

o rzetelne i terminowe sporządzenie sprawozdań rocznych. 
sekretarz Oddziału Andrzej Kusiak 
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58. Zlot turystów górskich na Hali Krupowej 

 

Turyści górscy zrzeszeni w Oddziale Krakowskim PTTK, w dniu 

7 października 2012 r., po raz 58., tradycyjnym zlotem przy schroni-

sku PTTK na Hali Krupowej w paśmie Policy (Beskid Żywiecki) 

zakończyli kolejny rok letnich wędrówek górskich. Imprezę, jak co 

roku, zorganizowała Komisja Turystyki Górskiej Oddziału Krakow-

skiego PTTK. Pomimo deszczowej, nie sprzyjającej aury górskie 

szlaki prowadzące na Halę Krupową, od wczesnych godzin rannych, 

zaludniły się grupami turystów. Wędrowano do schroniska ze wszyst-

kich okolicznych miejscowości i wszystkimi możliwymi turystycz-

nymi szlakami: z Przełęczy Krowiarki i z Przełęczy Zubrzyckiej, 

ze Sidziny i Juszczyna, ze Skawicy i Zawoi. Według organizatorów tegoroczny zlot zgroma-

dził około 500 turystów, w większości z kół zrzeszonych w Oddziale Krakowskim PTTK. 

O godzinie 12.00 uczestnicy zlotu spotkali się przy kaplicy Matki Boskiej Opiekunki 

Turystów pod szczytem Okrąglicy, gdzie mszę św. na zakończenie sezonu letniego turystyki 

górskiej odprawił ks. prof. Maciej Ostrowski. Msza miała uroczystą oprawę, gdyż w tym roku 

mija 25. rocznica powstania kaplicy w tym miejscu, której współtwórcami i fundatorami byli 

między innymi działacze naszego Oddziału, obecni podczas uroczystości: prezes Oddziału 

Krakowskiego PTTK kol. Kazimierz Synowski oraz kol. Stefan Palusiński. Kaplica jest 

swoistym sanktuarium. W jej wnętrzu znajduje 

się około 40. tablic upamiętniających ludzi gór 

i zasłużonych działaczy PTTK, którzy odeszli już 

z górskich szlaków na szlaki niebieskie. W czasie 

mszy śpiewał i  grał Zespół Regionalny „Zbójnik” 

z Zespołu Szkół w Skawicy. 

Po zakończeniu mszy uczestnicy przeszli pod schro-

nisko, gdzie odbyło się uroczyste zakończenie zlotu 

i wręczenie nagród. W rywalizacji zlotowej o puchar 

Marszałka Województwa Małopolskiego, w grupie 

osób dorosłych, ponownie zwyciężyło Koło Grodz-

kie PTTK z Krakowa – 79 uczestników, drugie 

miejsce zajęli turyści z Oddziału Hutniczego Miej-

skiego PTTK z Krakowa – 52 uczestników, a trze-

cie drużyna Koła PTTK nr 1 Pielgrzym – 44 

uczestników. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc 

otrzymali z rąk prezesa Oddziału Krakowskiego 

PTTK kol. Kazimierza Synowskiego okazałe 

puchary. W rywalizacji o puchar Prezesa Oddziału 

Krakowskiego PTTK, w grupie młodzieży, zwyciężyła drużyna reprezentująca Szkolne Koło 

PTTK nr 8 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych 

i Słabowidzących z Krakowa – 17 uczestników. Na drugim miejscu w tej kategorii uplaso-

wała się młodzież reprezentująca Szkolne Koło PTTK nr 22 ze Szkoły Podstawowej nr 53 

z Krakowa – również 17 uczestników. Trzecie miejsce zajęli reprezentanci Szkolnego Koła 

PTTK nr 10 „Podróżnik” ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Krakowie. Drużyny młodzieżowe, 

które zajęły trzy pierwsze miejsca w rywalizacji, zostały wyróżnione pucharami, które 

wręczyli: Prezes Oddziału Krakowskiego PTTK kol. Kazimierz Synowski i Przewodnicząca 

Oddziałowej Komisji Turystyki Górskiej kol. Barbara Kic. Koleżankom i kolegom ze 

zwycięskich drużyn serdecznie gratulujemy. 
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W grupie osób dorosłych, oprócz wcześniej wymienionych kół, licznie reprezentowane były: 

Koło PTTK nr 27 ze Skawiny – 20 osób, Koło PTTK nr 45 z Krakowa – 34 osoby, Zrzeszenie 

Sportu i Turystyki „Ogniwo” z Krakowa – 30 osób. Na mecie zlotu zameldowała się również 

grupa turystów z Oddziału PTTK Beskid z Nowego Sącza – 30 osób. Wśród uczestników 

zlotu obecni byli także członkowie Zarządu Oddziału Krakowskiego PTTK, z prezesem 

zarządu kol. Kazimierzem Synowskim na czele, Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, a także 

członkowie oddziałowych komisji problemowych, klubów i kół zrzeszonych w Oddziale. 

Obecni byli również przewodnicy (głównie z Koła Przewodników Beskidzkich im. prof. 

Romana Reinfussa) i przodownicy turystyki górskiej. 

Na mecie zlotu organizatorzy dokonywali potwierdzeń zdobytych punktów do Górskiej 

Odznaki Turystycznej, stemplowali wydawnictwa i książeczki GOT okolicznościowym stem-

plem oraz rozprowadzali odpłatnie pamiątkową odznakę zlotową. 

Komisja Turystyki Górskiej Oddziału Krakowskiego PTTK dziękuje kolegom z Koła nr 1 

Pielgrzym i księdzu prof. Maciejowi Ostrowskiemu za organizację i odprawienie Mszy Świętej. 

 
przygotował Marian Garus – KTG 

zdjęcia Julian Ślusarczyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezes Oddziału Krakowskiego PTTK 
kol. Kazimierz Synowski wręcza 

puchar  przedstawicielom Szkolnego 
Koła PTTK nr 22 przy Szkole 

Podstawowej nr 53 w Krakowie  
(II miejsce w kat. młodzieżowej) 

Przedstawiciele Koła Grodzkiego 
PTTK po ceremonii wręczenia 
pucharów przez prezesa Oddziału 
Krakowskiego PTTK 
(I miejsce w kat. dorośli) 
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Zakończenie „Rajdu na raty” 

 

W dniu 23 września 2012 r. VII etapem, przy 

schronisku PTTK na Leskowcu w Beskidzie 

Małym, zakończyła się tegoroczna 46. edycja 

w historii Oddziału Krakowskiego PTTK gór-

skiego „Rajdu na raty – Siedem Wierchów 

Beskidzkich”. Organizatorem Rajdu była Oddziałowa Komisja Turystyki Górskiej. 

Tegoroczny Rajd, którego od lat głównym celem jest propagowanie zdobywania Górskiej 

Odznaki Turystycznej i piękna polskich Beskidów, miał następujące punkty etapowe: 

 Hala Łabowska 1061 m (Beskid Sądecki) (rozpoczęcie) I etap 22 kwietnia 
 Obidowiec 1106 m (Gorce) II etap 13 maja 
 Wielki Rogacz 1182 m (Beskid Sądecki) III etap 27 maja  
 Hala Boracza 854 m  (Beskid Żywiecki) IV etap 3 czerwca 
 Równica 884 m  (Beskid Śląski) V etap 17 czerwca 
 Gorc Troszacki 1135 m  (Gorce) VI etap 9 września 
 Leskowiec 922 m (Beskid Mały) (zakończenie)  VII etap 23 września 
 

Tegoroczny Rajd cieszył się dużym zainteresowaniem turystów. Temu zainteresowaniu 

sprzyjała pogoda. Większość etapów Rajdu odbywało się przy pięknej słonecznej pogodzie, 

umożliwiającej turystom podziwianie niepowtarzalnego piękna naszych Beskidów. W impre-

zie wzięło udział ponad 120 uczestników, w tym 80 osób ukończyło Rajd i zaliczyło mini-

mum cztery spośród siedmiu wymaganych szczytów – etapów. Tym razem mniejszą grupę 

stanowiła młodzież. Dlatego też, serdeczne podziękowania należą się „niezłomnym”, czyli 

młodzieży i opiekunom z SOSW dla dzieci niewidomych i słabowidzących – Koło PTTK nr 8. 

W grupie dorosłych najliczniej reprezentowane było Koło Grodzkie PTTK. Turyści z tego 

koła byli obecni na każdym etapie Rajdu w liczbie 40-50 osób. Koło Grodzkie włączyło na 

stałe do swojego kalendarza imprez górskich oddziałowy Rajd na Raty. Pragniemy jeszcze 

raz podziękować za to Zarządowi i członkom Koła Grodzkiego. Wśród uczestników tegorocz-

nego Rajdu liczną grupę stanowili członkowie Koła nr 45, obecni na wszystkich etapach rajdu 

oraz turyści indywidualni zrzeszeni w różnych kołach Oddziału.  

Na wyznaczonych szczytach – punktach etapowych w godz. od 12 do 14 dyżurowali członko-

wie Oddziałowej Komisji Turystyki Górskiej, dokonując uczestnikom potwierdzeń w dzien-

niczkach rajdowych, a w książeczkach GOT zdobycie punktów do Górskiej Odznaki Tury-

stycznej PTTK. Na ostatnim etapie Rajdu członkowie Komisji dokonywali tych potwierdzeń 

okolicznościowym stemplem Rajdu. Tradycyjnie, wszyscy turyści, którzy zgodnie z regula-

minem ukończyli „Rajd”, otrzymali z rąk organizatorów pamiątkowe plakietki. 

Organizatorzy apelują do członków wszystkich kół Oddziału Krakowskiego PTTK o propa-

gowanie aktywnego wypoczynku w górach poprzez zdobywanie Górskiej Odznaki Turystycz-

nej i jeszcze liczniejszy udział w przyszłorocznej edycji „Rajdu na raty”. 
 

przygotował Marian Garus – KTG 

Składki członkowskie w roku 2013 

 

 

składka normalna: 40,00 zł  (za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013) 

składka ulgowa pełna: 20,00 zł  (za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013) 

składka ulgowa niepełna: 10,00 zł  (za okres od 1 września do 31 grudnia 2013) 
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Uchwała nr 93/Z/2012 

 

Zarządu Oddziału Krakowskiego PTTK z dnia 10 października 2012 r. 

w sprawie: ustalenia wysokości składek członkowskich w Oddziale Krakowskim PTTK na rok 2013 

 
Zarząd Oddziału Krakowskiego PTTK na podstawie uchwały Zarządu Głównego PTTK nr 345/XVII/2012 

z dnia 25 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK za rok 2013 oraz 

wpisowego do PTTK i opłaty za legitymację PTTK w roku 2013 uchwala, co następuje: 
 

1. Wysokość składki członkowskiej dla członków zwyczajnych Oddziału Krakowskiego PTTK  
w roku 2013 wynosi: 

składka normalna: 40,00 zł  (za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013) 

składka ulgowa pełna: 20,00 zł  (za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013) 
składka ulgowa niepełna: 10,00 zł  (za okres od 1 września do 31 grudnia 2013) 

Wysokość składki członkowskiej dla członków wspierających Oddział Krakowski PTTK wynosi 

minimum 50,00 zł. 

2. Składka dodatkowa dla osób wpłacających bezpośrednio do Kasy Oddziału Krakowskiego PTTK 

wynosi: 

 składka normalna: 10,00 zł 

 składka ulgowa pełna: 5,00 zł 
 składka ulgowa niepełna: 2,00 zł  

3. Wysokość składki członkowskiej przekazywanej przez Oddział do Zarządu Głównego PTTK 

w 2012 roku ustala się w następujących wysokościach: 
                   za każdą osobę opłacającą składkę normalną                       19,00 zł 

                   za każdą osobę opłacającą składkę ulgową            10,00 zł 

                   za każdą osobę opłacającą składkę ulgową niepełną    7,00 zł 

4 Składki członkowskie wnosi się jednorazowo w terminie  do 31 grudnia 2013 r.  

5. Uprawnieni do opłacania składki członkowskiej ulgowej: 

- opiekunowie szkolnych kół PTTK, 

- osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia, 
- młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca do ukończenia 26 roku życia, 

- jedno z rodziców lub opiekun prawny osoby małoletniej opłacający składkę za każde dwie osoby 

  małoletnie (składka rodzinna), 
- emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, 

- bezrobotni. 

6. Uprawnieni do opłacania składki członkowskiej ulgowej niepełnej: 

- osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia, 
- młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca do ukończenia 26 roku życia. 

 Uprawnieni do zwolnienia z opłacania składki członkowskiej: 

- Członkowie Honorowi PTTK; 
- dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych do ukończenia nauki w szkołach 

ponadgimnazjalnych dziennych do ukończenia 20 roku życia; 

- uczniowie z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia nauki w szkołach ponadgimnazjalnych 

dziennych do ukończenia 20 roku życia. 

7. Przedłużenie ważności legitymacji członka PTTK następuje przez naklejenie na legitymację 

znaczka określającego termin jej ważności, i tak: 

- naklejenie znaczka oznaczonego literą N oraz terminem 01.01.2013 – 31.03.2014 

 - naklejenie znaczka oznaczonego literą U oraz terminem 01.01.2013 – 31.03.2014 

- naklejenie znaczka oznaczonego literą U oraz terminem 01.09.2013 – 31.03.2014 

 - naklejenie znaczka oznaczonego literą Z oraz terminem 01.01.2013 – 31.03.2014 
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8. Wysokość wpisowego do PTTK ustalono na:  

 10,00 zł    dla osób opłacających składkę normalną 

 6,00 zł    dla osób opłacających składkę ulgową 

 5,00 zł    dla osób będących uczniami szkół do poziomu szkoły ponadgimnazjalnej. 
 

 9. Kwota wpisowego zawiera opłatę za legitymację i znaczek organizacyjny. 

Ustala się opłatę za legitymację PTTK w wysokości 5,00 zł będącą kosztem wykonania oraz 
dystrybucji przez ZG PTTK legitymacji i znaczka. 

 

10. W dyspozycji Oddziału pozostają środki stanowiące różnicę pomiędzy wysokością składki 
członkowskiej pomniejszonej o część należną ZG, środki pochodzące z wpisowego po wniesieniu 

przez Oddział opłaty za legitymację oraz w całości środki pochodzące ze składek członków 

wspierających wnoszone w Oddziale. 

11. Osoby, które do dnia 31 grudnia nie opłaciły składki za rok 2012, a nie chcą utracić ciągłości 
przynależności do PTTK (art. 16, ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 4 Statutu PTTK), mogą to uczynić przy 

opłacaniu składki za rok 2013, ale nie później niż do 31 marca 2013 r. 

Osoby te opłacają składkę według zasad zawartych w uchwale 251/XVII/2011 z 23 września 2011 r. 

12. W przypadku utraty legitymacji PTTK należy zgłosić się do Oddziału w celu uzyskania duplikatu 

legitymacji, po opłaceniu kosztu legitymacji w kwocie 5,00 zł oraz uregulowania obowiązującej 

składki jak w pkt. 1. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 2013 r. 

Sekretarz  Oddziału Krakowskiego PTTK 

Andrzej Kusiak 

Rowerem po Złoty Liść 2012 

 

55. Turystyczny Zlot Kolarski „ROWEREM PO ZŁOTY LIŚĆ 2012” zorganizowano w nie-

dzielę 30 września 2012 r. jako XXII zlot gwiaździsty do miejscowości KOŹMICE 

WIELKIE w gminie Wieliczka. Metę zlotu usytuowano przy Przedszkolu Samorządowym 

w Koźmicach Wielkich. Słoneczna pogoda miała korzystny wpływ na nastroje turystów 

i organizatorów. W sekretariacie zlotu komandor Tadeusz Owsiak, Antoni Woyciechowski 

i Ryszard Kasprzycki wydawali pamiątkowe plakietki i bloczki na smaczny żurek z jajkiem, 

kiełbasą i bułką, przygotowany przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Koźmicach Wiel-

kich. Panie z KGW częstowały przybyłych plackami własnego wypieku. Wszyscy zgłoszeni 

otrzymali książeczkę pod tytułem „110 zlotów”, napisaną i wydaną przez Jerzego Cholewę. 

Turyści odbijali ozdobną pieczęć w książeczkach wycieczek kolarskich KOT. W sekretariacie 

zgłosili się mieszkańcy Chrzanowa, Dobczyc, Filipowic, Gliwic, Janowic, Kłaja, Koźmic 

Małych, Koźmic Wielkich, Krakowa, Myślenic, Niepołomic, Nowej Wsi, Przebieczan, Siera-

kowa, Sygneczowa, Trzebini, Wieliczki, Woli Batorskiej. Zapisano 99 turystów, a uczestni-

czyło w imprezie ponad 200 osób. Przybyłych oficjalnie powitali chlebem i solą dyrektor 

przedszkola Ewa Kaczor oraz sołtys Kazimierz Windak. Jerzy Cholewa wręczając okazjo-

nalne puchary podziękował za pomoc przy organizacji zlotu dyrekcji Przedszkola 

Samorządowego w Koźmicach Wielkich, Radzie Sołeckiej, działaczkom Koła Gospodyń 

Wiejskich oraz pracownikom Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wieliczce. 

Pamiątkowe statuetki otrzymali zasłużeni organizatorzy zlotów: Tadeusz Owsiak, Krystyna 

Dobrzańska, Marek Zaród, Kazimierz Dylawerski, Antoni Woyciechowski, Stanisław 

Młynarski, Andrzej Sitko, Ryszard Kasprzycki, Andrzej Gajda. Po powitaniu turystów, 

na scenie w sali domu kultury, koncertował zespół wokalno instrumentalny „Ad libitum” 

w składzie: Katarzyna Puch – sopran, Małgorzata Włodarczyk – gitara klasyczna, Paulina 

Tkaczyk – flet Traverso, fortepian. Usłyszeliśmy najsłynniejsze arie operowe, operetkowe, 
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fragmenty musicali oraz pieśni. Światowe przeboje wzbudziły aplauz licznej publiczności. 

Zorganizowano tradycyjne konkursy sprawnościowe. A oto ich wyniki: 

RZUTKI DO TARCZY: 1. Wojciech Rytwiński;  

2. Jerzy Gut; 3. Dariusz Mitan; 4. Maciej Wałach; 5. Jacek Dziewoński. 

ROWEROWY BIEG ŻÓŁWI: 1. Ernest Hajduk;  

2. Wojciech Surówka; 3. Wojciech Barnaś. 

ROWEROWY TOR PRZESZKÓD: 1. Grzegorz Wolanin;  

2. Marcin Jędrzejczyk; 3. Andrzej Pietrzkiewicz; 4. Wojciech Surówka; 5. Krzysztof Dańda. 

STRZELANIE Z BRONI PNEUMATYCZNEJ: 1. Rafał Kwieciński;  

2. Zbigniew Grosicki; 3. Marcin Tracz; 4. Wacław Lasek; 5. Jarosław Sęk; 6. Jacek Dziewoński. 

WYŚCIG POD GÓRKĘ: 1. Tomasz Matoga;  

2. Maciej Koziem; 3. Andrzej Pietrzkiewicz; 4. Andrzej Klimczyk; 5. Jan Żmudzki. 

 

Dla dzieci w wieku przedszkolnym zorganizowano konkursy, w których zwyciężyli: 

RZUTKI DO CELU:  

Dziewczęta: 1. Amelia Róg; 2. Oliwia Nowicka; 3. Julia Hoffman. 

Chłopcy: 1. Filip Chlebda; 2. Jakub Kwinta; 3. Kacper Wolanin. 

ROWEROWY TOR PRZESZKÓD:  

Dziewczęta: 1. Oliwia Nowicka; 2. Amelia Róg; 3. Klaudia Domanik. 

Chłopcy: 1. Jakub Kwinta; 2. Kamil Kowalik; 3. Karol Grosicki. 

ROWEROWY BIEG ŻÓŁWI:   

Dziewczęta: 1. Emilia Hajduk; 2. Amelia Róg; 3. Maria Baran. 

Chłopcy: 1. Jakub Kwinta; 2. Kamil Kowalik; 3. Kuba Mistarz. 

 

Sędziowie konkurencji: Marek Zaród, Jerzy Cholewa, Monika Rytwińska, Stanisław Młynar-

ski, Kazimierz Dylawerski. Nagrody zebrane od sponsorów przez Krystynę Dobrzańską 

wręczył 5 najlepszym w poszczególnych konkursach Kazimierz Dylawerski. 

Pracownicy Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wieliczce zorganizowali podczas 

zlotu konkurs o bezpieczeństwie ruchu drogowego, który wygrała Magdalena Trędowicz, 

druga była Nikola Nowicka, a trzeci Krzysztof Dańda. Wyróżniono Oliwię Nowicką. 

Uczestniczyły w tym konkursie 24 osoby. Dla dzieci młodszych zorganizowano zgadywankę 

literacką ze znajomości bajek, gdzie wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody, a było ich około 40. 

Rower ufundowany przez sołtysa Kazimierza Windaka wylosowała Natalia Janicka. 

Specjalny Mini puchar od komandora zlotu Tadeusza Owsiaka, dla najmłodszego uczestnika 

zlotu otrzymał Kacper Dyszyk z Koźmic Wielkich urodzony w 2008 r. Na zakończenie 

dyrektor przedszkola Ewa Kaczor otrzymała ozdobną kłódkę, którą dokonała oficjalnego 

zamknięcia sezonu turystyki rowerowej. 

Uczestnicy zlotu podczas rywalizacji w konkursach sprawnościowych: wyścigu pod górkę i strzelaniu z broni pneumatycznej 
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Zapowiedź o zlocie ukazała się w Kurierze Wielickim oraz na stronie internetowej: Urzędu 

Miasta i Gminy Wieliczka, miesięcznika „Panorama Powiatu Wielickiego”, Oddziału Kra-

kowskiego PTTK. Na zlot przybył  Stanisław Gustab prezes Krakowskiego Klubu Cyklistów 

i Motocyklistów obchodzącego jubileusz 100-lecia działalności. Impreza była dofinansowana 

przez Zarząd Główny PTTK oraz Zarząd Oddziału Krakowskiego PTTK, a organizatorami 

zlotu byli: Krakowski Oddział PTTK, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 

Krakowski Klub Kolarski PTTK, Oddział Miejski PTTK im. Franka Kasprzyckiego 

w Wieliczce, Małopolski Szkolny Związek Sportowy, Wojewódzkie Zrzeszenie „Ludowe 

Zespoły Sportowe” w Krakowie, Krakowski Klub Cyklistów i Motocyklistów „Smok”, 

Przedszkole Samorządowe w Koźmicach Wielkich, Urząd Miasta i Gminy Wieliczka, Rada 

Sołecka w Koźmicach Wielkich, Koło Gospodyń Wiejskich w Koźmicach Wielkich, 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wieliczce.  

Nagrody ufundowali m. in.: BIKERSHOP Kraków, CYKLO-CENTRUM Kraków, Przedsię-

biorstwo Handlowe „TOMAR” Kraków, „SECESJA” s. c. Kraków, Firma „Wesem” z Wie-

liczki, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wielicka Wieś”, Kinga Hajduk, Jerzy 

Cholewa, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wieliczce. Usługi transportowe 

świadczył Kazimierz Dylawerski, właściciel firmy budowlanej z Wieliczki.  

Koordynatorami całej imprezy byli komandor Tadeusz Owsiak i Jerzy Cholewa. 

przygotowali: Jerzy Owsiak i Jerzy Cholewa (KKK) 

zdjęcia Jerzy Cholewa 

Z Kroniki Żałobnej 

 

W roku 2012 odeszły od nas na wieczną wędrówkę: 

 

Teresa Rams [zm. 31.12.2011] – wieloletni zasłużony pracownik Oddziału 

Krakowskiego PTTK, wieloletni kierownik Biura Obsługi Ruchu Turystycznego.  

Odznaczona: Złotą Honorową Odznaką PTTK. 

Pochowana na cm. Rakowickim. 

 Irmina Budkiewicz-Mazurkiewicz [zm. 11.07.2012] – Członek Honorowy 

Oddziału Krakowskiego PTTK; od najwcześniejszych lat związana z górami, 

Przewodnik Tatrzański, Przewodnik Beskidzki, Przewodnik Terenowy, Hono-

rowy Przodownik Turystyki Górskiej, Instruktor Krajoznawstwa i zasłużony działacz PTTK; 

wieloletni Prezes Koła Przewodników Beskidzkich, a w latach 1993-2004 Prezes Klubu 

Przewodników Beskidzkich i Terenowych; fotografik i zasłużony kronikarz życia krakow-

skiego środowiska przewodnickiego; członek Towarzystwa Karpackiego. 

Odznaczona: Medalem „Za Zasługi dla Turystyki” i Złotą Honorową Odznaką PTTK. 

Pochowana na cm. Rakowickim. 
opracował Jan Laurynów 
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www.krakow.pttk.pl                                                red. naczelny Krzysztof R. Hubicki 
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zdjęcie na pierwszej stronie: K. Hubicki – Widok na pasmo Magury Witowskiej z Antałówki k/Kościeliska  
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