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Koleżanki i koledzy,  

członkowie Oddziału Krakowskiego PTTK 

 

Ostatni zwyczajny zjazd naszego Oddziału, odbył się w dniu 28 marca 2009 r. na którym 

wybrano nowe władze i określono główne kierunki działania. Czteroletnia kadencja kończy 

się w bieżącym roku. W dniu 13 kwietnia 2013 r. odbędzie się kolejny XXXVIII zwyczajny 

zjazd Oddziału Krakowskiego PTTK. 

 

W ciągu tej kadencji liczba członków, zrzeszonych w 26 Kołach Oddziału, była stabilna 

i wynosiła około 1400 osób, z czego ok. 50% stanowili emeryci i renciści, a ok 15% dzieci 

i młodzież. Problem dotyczący przekroju wiekowego i braku znaczącej ilości młodzieży 

w szeregach naszego Oddziału dotyka nie tylko obecności we władzach, ale także w poszcze-

gólnych jednostkach organizacyjnych. W czasie kadencji powołana została Komisja Młodzie-

żowa, która po niespełna dwóch latach słabej pracy, sama się rozwiązała. W Oddziale działało 

sześć komisji (Kół, Turystyki Górskiej, Turystyki Narciarskiej, Turystyki Kolarskiej, 

Krajoznawstwa, Historii i Tradycji oraz ds. Szlaków i Zagospodarowania), dwa kluby 

przewodnickie (Przewodników Beskidzkich i Terenowych, Przewodników Miejskich) i dwa 

koła przewodnickie (Przewodników Beskidzkich, Przewodników Tatrzańskich) oraz kluby 

turystyczno-krajoznawcze i koła specjalistyczne (Krakowski Klub Przodowników Turystyki 

Górskiej, Krakowski Klub Instruktorów Krajoznawstwa, Yacht Klub Fregata, Krakowski 

Klub Kajakowy, Krakowski Klub Taternictwa Jaskiniowego, Koło Organizatorów Turystyki). 

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 

 

Tradycyjnych,  zdrowych i pogodnych   
Świąt Wielkanocnych,   
pełnych wiary, nadziei i miłości,  
spędzonych w gronie rodziny i przyjaciół  
oraz wiosennego nastroju 
życzy wszystkim członkom i sympatykom  
Zarząd Oddziału Krakowskiego PTTK  
 

 



biuletyn informacyjny 75 3 

W dobiegającej do końca kadencji, mimo nie najłatwiejszych warunków, utrzymaliśmy stan 

osobowy na nie zmienionym poziomie; dokończyliśmy rozpoczętą w poprzedniej kadencji 

przeprowadzkę do nowych pomieszczeń przy ul. Zyblikiewicza; zorganizowaliśmy wiele 

imprez ogólnokrajowych i lokalnych. Komisja Krajoznawstwa, Historii i Tradycji zorganizo-

wała: 1) Centralny Zjazd Krajoznawców „CZAK”, który zdobył uznanie nie tylko wśród 

uczestników – chwalono szeroki zakres tematów związanych z Małopolską oraz doskonałą 

organizację; 2) Sejmik przed VI Kongresem Krajoznawczym z udziałem wielu osobistości 

naszego miasta; 3) wspólnie z oddziałem PTTK w Ojcowie coroczne spotkania w Ojcowie 

w rocznicę powstania styczniowego z dużym udziałem młodzieży, a w których brali udział 

również turyści z innych oddziałów PTTK, społeczności i władze lokalne. Kluby przewodnic-

kie były organizatorem XXVIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki na Jasną Górę, wysoko ocenia-

nej przez blisko półtora tysięczną brać przewodnicką z całego kraju. Komisja Turystyki 

Górskiej wraz z Oddziałami z Tarnowa i Nowego Sącza organizowała regionalne Rozpoczę-

cie Sezonu Turystyki Górskiej z udziałem przedstawicieli władz samorządowych oraz władz 

ZG PTTK (Przehyba – 2009, Markowe Szczawiny – 2010, Kudłacze – 2011, Hala Łabowska 

– 2012). Koło PTTK „Pielgrzym” było współorganizatorem corocznej imprezy pod nazwą 

„Sacrum i Przyroda” o charakterze sesji popularno-naukowej, której głównym organizatorem 

był Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. W 2012 roku udział w niej wzięli 

przedstawiciele pięciu uniwersytetów z trzech krajów. Ponadto Komisja Turystyki Górskiej 

co roku organizowała zakończenie sezonu turystyki górskiej na Hali Krupowej oraz rajd na 

raty „Siedem wierchów beskidzkich”, na których to imprezach frekwencja wyraźnie się 

zwiększyła. Komisja Turystyki Kolarskiej wspólnie z Krakowskim Klubem Kolarskim 

organizowała swoje sztandarowe imprezy: „Rowerem po wiosnę” i „Rowerem po złoty liść”. 

Kluby i Koła przewodnickie corocznie z okazji Międzynarodowego Dnia Przewodnika orga-

nizowały akcję pod nazwą „Przewodnicy dzieciom”, w której brało udział po kilkaset dzieci 

poszkodowanych przez los. Szczególnym uznaniem cieszyły się dwie akcje Koła Grodzkiego, 

adresowane do mieszkańców Krakowa, z cyklu: „Nie Siedź w domu, idź na wycieczkę” oraz 

„Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa”. Koło Organizatorów Turystyki dla naszych 

najmłodszych turystów organizowało Rajd Juniora „Siedmiomilowe buty”. Komisja ds. 

Szlaków i Zagospodarowania odnowiła setki kilometrów szlaków rowerowych i nizinnych. 

W okresie ostatnich czterech lat poszczególne koła i kluby prowadziły na wysokim poziomie 

szereg odczytów, wykładów i seminariów. Sprawnie pracowała Oddziałowa Kapituła Odzna-

czeń, która opiniowała wnioski dla wyróżniających się w pracy społecznej członków 

Oddziału. Oddział opracował i zrealizował projekt zatwierdzony przez Wojewódzki Urząd 

Pracy, dotyczący szkolenia przewodników z wykorzystaniem środków unijnych. Projekt 

dotyczył osób, które ukończyły 45 lat. Wyszkolono przewodników beskidzkich, terenowych 

i miejskich, w tym wielu naszych działaczy. 

 

Nie udało się zatrzymać w naszych rękach organizacji konkursu „Poznajemy Ojcowiznę”, 

który organizowaliśmy od początku istnienia na szczeblu wojewódzkim. W połowie kadencji 

organizatorem został Oddział Tarnowski z uwagi dużo większe zainteresowanie konkursem 

na tamtym terenie. Odwiecznym problemem było powołanie w naszym Oddziale Komisji 

Nizinnej, choć pierwsze kroki, przy współpracy Koła Grodzkiego i Koła „Pielgrzym”, zostały 

w tym kierunku podjęte – w 2012 roku zrealizowano rozpoczęcie i zakończenie sezonu 

turystyki nizinnej. 

 

Z okazji 60-lecia PTTK Oddział Krakowski został wyróżniony odznaką honorową 

„Za zasługi dla turystyki”. Pani Maria Rydlowa została odznaczona Odznaką Honorową 

„Zasłużony dla Kultury Polskiej” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a Rodzina 

Rydlów otrzymała Nagrodę Ziemi Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego 
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„Za kultywowanie polskiej tradycji literackiej i tysiące mądrych lekcji narodowego 

dziedzictwa”. Poszczególne koła i kluby przewodnickie, a także przewodnicy byli wyróżniani 

przez Urząd Marszałkowski oraz Prezydenta Miasta Krakowa. 

 

Koleżanki i Koledzy 

 

W imieniu ustępującego Zarządu pragnę podziękować wszystkim działaczom, na każdym 

szczeblu działalności, za udział w opracowaniu i realizacji programu dla dobra naszych 

członków i życzyć, by wyniki działalności przysparzały wiele osobistych, a także zbiorowych 

satysfakcji. Zbliżają się wybory do władz oddziałowych. Proszę zatem o zastanowienie się 

i przedstawienie takich personalnych propozycji do władz Oddziału, aby Oddział Krakowski 

PTTK im. ks. Karola Wojtyły dzięki swojej działalności miał takie znaczenie jak jego Patron. 

 
Prezes 

Oddziału Krakowskiego PTTK 

Kazimierz Synowski  

Od redakcji 

 

Oddaję do Państwa rąk ostatni numer Biuletynu w tej kadencji Zarządu Oddziału Krakow-

skiego PTTK, a zarazem kolejny 75. już numer. Pierwszy został wydany w grudniu 1992 roku 

na kartce formatu A4 i miał charakter czysto informacyjny. Z biegiem lat Biuletyn rozrósł się 

do 12-stronnicowego kwartalnika. Przez ostatnie lata nasz periodyk ukazywał się w dwóch 

wydaniach: papierowym (tradycyjnym) i e-wydaniu (na stronie internetowej Oddziału). 

Po przeszło rocznych przygotowaniach, w ostatnim roku e-wydanie otrzymało kolorową szatę 

graficzną. Treści w obu wydaniach są takie same. Staramy się na bieżąco informować 

Czytelników o wydarzeniach i imprezach oferowanych przez jednostki organizacyjne naszego 

Oddziału oraz proponowane przez innych, w których warto wziąć udział. Zamieszczamy 

także artykuły o działaczach, kołach, imprezach przewodnickich itp.  

Z okazji tego skromnego jubileuszu, chciałbym podziękować zespołowi redakcyjnemu, 

szczególnie sekretarzowi  redakcji kol. Monice Regulskiej, która ogarniała całość, starając się 

zbierać materiały do każdego wydania Biuletynu, przypominać o terminach składania publi-

kacji itd. Pracowała z nami do końca ubiegłego roku. Również dziękuję niezawodnemu 

redaktorowi technicznemu kol. Grzegorzowi Hubickiemu. To dzięki jego inspiracjom za-

mknęliśmy projekt kolorowego e-wydania Biuletynu, którego przygotowanie zabiera co 

kwartał wiele żmudnych godzin. Dziękuję również wszystkim koleżankom i kolegom stale 

współpracującym z redakcją, wspierającym swoimi publikacjami kolejne wydania. Zdaję 

sobie sprawę, że nie każdy wydany numer naszych Czytelników w pełni satysfakcjonował, 

mam jednak nadzieję, że większość publikacji i informacji w nim zawartych spełniło Państwa 

oczekiwania. Chciałbym w tym miejscu, jak zawsze przy okazjach rocznicowych, zachęcić 

naszych Czytelników, do uczestniczenia w powstawaniu pisma, przysyłania artykułów, zdjęć 

z wypraw, wycieczek, opisów krajoznawczych, wydarzeń rocznicowych, którymi mogliby-

ście się Państwo podzielić z pozostałymi Czytelnikami. Jeszcze raz pragnę podziękować 

wszystkim za wspólny wysiłek w tworzeniu Biuletynu Informacyjnego Oddziału Krakow-

skiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. 

 
Redaktor Naczelny 

Krzysztof R. Hubicki 
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Otwarcie sezonu turystyki górskiej 2013 

 

Komisje Turystyki Górskiej Oddziałów PTTK: „Ziemi Tarnowskiej” z Tarnowa (główny 

organizator), „Krakowskiego” z Krakowa oraz „Beskid” z Nowego Sącza zapraszają w dniu 

21 kwietnia 2013 r. na Jamną na Pogórzu Rożnowskim na uroczyste rozpoczęcie sezonu 

turystyki górskiej w Małopolsce 

„Wiosna 2013”. Impreza odbędzie 

się pod patronatem Marszałka 

Województwa Małopolskiego. 

Uczestnicy przyjmowani będą na 

mecie zlotu do czasu rozpoczęcia 

mszy świętej celebrowanej w inten-

cji turystów górskich z małopolski 

i   rozpoczynającego się sezonu. 

Po mszy świętej nastąpi uroczyste 

otwarcie sezonu górskiego 2013 

z  udziałem zaproszonych gości 

i władz Oddziałów PTTK organi-

zujących imprezę. Zgłoszenia oraz 

wpisowe przyjmuje Biuro Oddziału 

Krakowskiego PTTK codziennie 

w godz. 16-19 do dnia 15 kwietnia 

2013 r. Przedstawiciele Oddziało-

wej KTG potwierdzać będą punkty 

zdobyte do górskiej odznaki turystycznej. Szczegóły na afiszach oraz czasie dyżurów komisji 

we wtorki w godz. 18-19. Dla turystów Oddziału Krakowskiego PTTK rozpoczęcie sezonu 

będzie również I etapem cyklicznej imprezy „Rajd na Raty”.  

 

Uczestnicy imprezy nie będący członkami PTTK ubezpieczają się od następstw 

nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. 

 

XLVII Rajd na raty „Siedem Wierchów Beskidzkich” 

 

Komisja Turystyki Górskiej  Oddziału Krakowskiego PTTK zaprasza na trasy 47. edycji Rajdu na 

raty „Siedem Wierchów Beskidzkich”. Celem Rajdu jest propagowanie aktywnego wypoczynku, 

turystyki górskiej, zdobywanie Górskiej Odznaki Turystycznej i poznawanie piękna polskich 

Beskidów oraz przylegających do Beskidów grup Pogórza Karpackiego. Do udziału w Rajdzie 

zapraszamy zarówno turystów dorosłych jak i młodzież. Warunkiem uczestnictwa w Rajdzie jest 

wykupienie u organizatorów na I etapie Rajdu dzienniczka rajdowego, w którym uczestnicy będą 

potwierdzać „zaliczenia” kolejnych punktów etapowych – miejsc usytuowanych na szczytach 

górskich. Potwierdzeń będą dokonywać przedstawiciele Komisji Turystyki Górskiej Oddziału 

Krakowskiego PTTK dyżurujący na poszczególnych etapach (szczytach) w dniach przewi-

dzianych w programie Rajdu w godz. 12-14. Warunkiem ukończenia Rajdu jest potwierdzenie 

udziału w 4 z 7 etapów Rajdu. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą Rajd otrzymają na jego 

zakończeniu pamiątkowe plakietki.  
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Bacówka Uniwersytetu Poznańskiego im. Adama Mickiewicza w Jamnej 
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Etapy rajdu:  
 Jamna (Pogórze Rożnowskie) (rozpoczęcie) I etap 21 kwietnia 
 Jałowiec (Beskid Żywiecki) II etap 12 maja 
 Gorc (Gorce) III etap 26 maja  
 Cyrla nad Rytrem (Beskid Sądecki) IV etap 9 czerwca 
 Ostrysz (Pogórze Gubałowskie) V etap 23 czerwca 
 Skrzyczne (Beskid Śląski) VI etap 8 września 
 Maciejowa (Gorce) (zakończenie)  VII etap 22 września 
 

Regulamin „Rajdu na raty – Siedem Wierchów Beskidzkich” 
 

1. Organizatorem „Rajdu na raty - Siedem Wierchów Beskidzkich” jest Komisja Turystyki 

Górskiej Oddziału Krakowskiego PTTK w Krakowie przy ul. Zyblikiewicza 2b. 

2. Celem Rajdu jest propagowanie aktywnego wypoczynku wśród osób dorosłych, mło-

dzieży szkolnej, członków i sympatyków PTTK, poznawanie piękna polskich Beskidów 

oraz umożliwienie uczestnikom zdobywania kolejnych stopni Górskiej Odznaki Turystycznej. 

3. Rajd odbywa się na terenie Beskidów Zachodnich i przylegającego doń części Pogórza 

Karpackiego. 

4. Uczestnicy „Rajdu” wędrują na ustalane corocznie przez organizatorów szczyty (wierchy) 

dowolnymi, wybranymi przez siebie trasami. 

5. Uczestnicy potwierdzają zdobycie „wierchu” w dzienniczku rajdowym wydawanym przez 

organizatorów odpłatnie. 

6. Potwierdzeń w dzienniczkach rajdowych dokonują przedstawiciele organizatora dyżuru-

jący na punktach etapowych (wierchach) w dniu przewidzianym w programie imprezy 

w godz. 12.00-14.00.  

7. Warunkiem ukończenia „Rajdu” jest uzyskanie w dzienniczku rajdowym potwierdzeń 

zdobycia – wejścia  na minimum 4 z 7 szczytów będących w programie imprezy.  

8. Dzienniczki rajdowe z uzyskanymi potwierdzeniami należy przesłać na adres organizatora 

w terminie do dnia 15 października danego roku. 

9. Uczestnicy, którzy spełnią warunki ukończenia „Rajdu” określone niniejszym regulami-

nem otrzymują pamiątkową plakietkę i dyplom, a wyróżniające się zespoły (drużyny, 

koła) nagrody książkowe. 

10. Wpisowe na „Rajd”, pobierane jest przez organizatorów przy wydawaniu  dzienniczka 

rajdowego. 

11. Uczestnicy ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. 

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez uczestników 

„Rajdu” w trakcie jego trwania. 

 





Jamna (490 m npm) na Pogórzu Rożnowskim – szczyt w centralnej części Pogórza 

Rożnowskiego na południowy wschód od Paleśnicy, sąsiadujący z północy z Jastrzebią Górą 

(Rosulcem) w obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego. Zbocza w więk-

szości zalesione drzewostanem bukowym. Partie podszczytowe odkryte, co umożliwia podzi-

wianie rozległych widoków na Jezioro Rożnowskie, wzniesienia Beskidu Wyspowego 

i Sądeckiego oraz Tatry. Okolice góry i wsi Jamna rozsławiła jedna z największych w Polsce 

południowej bitew partyzanckich, stoczona w dniach 25 i 26 września 1944 r. przez batalion 

AK „Barbara”. Na szczycie Jamnej, obok nowego kościoła, znajduje się pomnik poświęcony 

wymordowanej w czasie pacyfikacji ludności cywilnej oraz poległym partyzantom Armii 
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Krajowej, a pod szczytem Schronisko Studenckie „Bacówka w Jamnej” – obecnie własność 

Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu – wybudowane wraz z bacówką na Brzance 

z początku lat 80. przez PTTK, wg idei Edwarda Moskały. 

Proponowane dojścia: 

Trasa Kolor szlaku 
Czas przejścia Punkty do 

GOT w górę w dół 

z Paleśnicy Potoki żółty ¾ ½ 4/2 

z Posadowej Góry przez Ostryż żółty 2½ 2¼ 6/5 

z Olszowej przez Jastrzębią Górę czarny 2 1½ 5/3 

z Bukowca zielony 2¼ 1¾ 5/5 

z Jastrzębiej (kościół) przez Siekierczynę czerwony 2½ 2  9/7 

z Jastrzębiej Górnej przez Jastrzębią Górę żółty 1½ 1¼  8/6 

 

Jałowiec (1111 m npm) w Beskidzie Żywieckim – najwyższe wzniesienie pasma 

Jałowieckiego w Beskidzie Żywieckim. Szczyt wraz z podszczytową Halą Trzebuńską jest 

doskonałym punktem widokowym na pasmo Policy, Babiej Góry, masyw Mędralowej, Pilsko 

i Beskid Śląski. Pod Jałowcem znajdują się źródła Koszarawy, Stryszawki i Wełczówki.  

Proponowane dojścia: 

Trasa Kolor szlaku 
Czas przejścia Punkty do 

GOT w górę w dół 

z Zawoi Centrum przez Przeł. Kolędówki zielony 3 2¾ 12/9 

z Zawoi Wełczy przez Przeł. Klekociny bez znaków, 
zielony 

2½ 2¼ 12/9 

z Lachowic przez Wsiórz niebieski 3¼ 3 18/13 

z Huciska PKP przez Przeł. Cichą, 

Czerniawę Suchą 
zielony,  
żółty 

3½ 3 17/12 

z Koszarawy przez Lachów Groń żółty 2¾ 2¼ 15/9 

z Suchej Beskidzkiej przez Przysłop, 

Kiczorę 
czerwony,  
żółty 

5½ 5 26/20 

ze Stryszawy Roztoki żółty,  
niebieski 

1½ 1¼ 8/4 

 

Gorc (1228 m npm) w Gorcach – Gorc 1228 m – wybitny szczyt pomiędzy dolinami 

Kamienicy i Ochotnicy. Najważniejszy obok Lubania szczyt we wschodniej części Gorców. 

Grzbietem Gorca przebiega granica Gorczańskiego Parku Narodowego i jeden z 

najpiękniejszych szlaków gorczańskich z doliny Kamienicy przez Gorc, Przysłop i Jaworzynę 

Kamieniecką na Turbacz. Rozległe hale, szczególnie Gorc Kamieniecki, Gorc Młynieński i 

Hale Podgorcowskie dostarczają wspaniałych widoków na wzniesienia wschodniej części 

Gorców, Beskidu Wyspowego, Beskidu Sądeckiego i Tatr. 

Proponowane dojścia: 

Trasa Kolor szlaku 
Czas przejścia Punkty do 

GOT w górę w dół 

z Rzek przez Nową Polanę niebieski 2 1½ 11/6 

z Szczawy doliną Głębieńca i Nową Polanę czarny,  
niebieski 

2¾ 1¾ 16/9 

z Ochotnicy Dolnej przez Strzegowskie zielony 2 1¾ 11/5 

z Ochotnicy Dolnej przez Żdżar i Przeł. 

Wierch Młynne 
niebieski,  
bez znaków 

3 2¼ 15/11 
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Polana Cyrla nad Rytrem (844 m npm) w Beskidzie Sądeckim – polana podszczytowa 

Makowicy, szczytu o wysokości 948 m npm w zachodniej części Pasma Jaworzyny 

Krynickiej. Na południowym stoku góry rozpościera się jedna wielu podszczytowych polan 

zwana Cyrlą. Przez polanę przebiega Główny Szlak Beskidzki prowadzący z Rytra na Halę 

Łabowską. Na polanie znajduje się na prywatne Schronisko Cyrla. 

Proponowane dojścia: 

Trasa Kolor szlaku 
Czas przejścia Punkty do 

GOT w górę w dół 

z Rytra czerwony 2 1¼ 10/4 

z Młodowa doliną Głęboczanki bez znaków 2½ 2 11/5 

z Młodowa przez Kretówki niebieski, 
czerwony 

2½ 2 11/5 

z Brcic przez szczyt Makowicy  niebieski, 
czerwony 

4 3 13/7 

z Nawojowej przez Ostrą niebieski,  

zielony,  
czerwony 

3¼ 2½ 16/10 

 

Ostrysz  (1023 m npm) Pogórzu Gubałowskim – znaczna, rozległa góra, dominująca nad 

Dzianiszem. Wierzchołek zalesiony. Niżej ciąg widokowych polan i pól uprawnych. Rozległe 

widoki na Tatry, szczególnie na część zachodnią dominującą nad wierchami orawsko-

witowskimi na czele z Magurą Witowską (1232 m npm). Równie rozległe widoki na Kotlinę 

Nowotarską. 

Proponowane dojścia: 

Trasa Kolor szlaku 
Czas przejścia Punkty do 

GOT w górę w dół 

z Gubałówki czerwony 1¾ 2 9/10 

z Butorowego Wierchu czerwony 1¼ 1½ 6/7 

z Chochołowa czerwony 1½ 1¼ 8/6 

z Dzianisza bez znaków 1 ½ 4/2 

z Witowa bez znaków 1¾ 1¼ 7/5 

z Cichego Górnego bez znaków 1 ¾ 4/2 

 

Skrzyczne  (1257 m npm) w Beskidzie Śląskim – najwyższy szczyt polskiej części Beskidu 

Śląskiego wznoszący się na południe od Szczyrku. Grzbiet lesisty, stromo opadający ku 

Kotlinie Żywieckiej i dolinie Żylicy. Na szczytowej polanie stoi schronisko PTTK. 

Z wierzchołka szeroka panorama Beskidu Śląskiego, Żywieckiego, Małego, a nawet 

Wyspowego, Tatr i Małej Fatry. Na szczyt prowadzi dwuetapowy wyciąg krzesełkowy 

ze Szczyrku, pokonujący wysokość 710 metrów. 

Proponowane dojścia: 

Trasa Kolor szlaku 
Czas przejścia Punkty do 

GOT w górę w dół 

ze Szczyrku zielony 2½ 2 11/6 

ze Szczyrku niebieski 2½ 2 11/6 

z Lipowej (Ostre)  niebieski 2¾ 2¼ 12/5 

z Przełęczy Salmopolskiej 

przez Malinowską Skałę 
czerwony,  
zielony 

3½ 2¾ 12/9 

z Koniny przez Kopę i Kudłoń czarny,  
żółty 

2 ½ 2  11/5 
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Maciejowa (815 m npm) w Gorcach – szczyt przy głównym szlaku Beskidzkim z Rabki 

przez Stare Wierchy na Turbacz. Na podszczytowej polanie w dolinie potoku Słonka 

usytuowano ośrodek narciarski i jeden z najdłuższych narciarskich wyciągów orczykowych w 

Gorcach. Na południe od szczytu na Polanie Przysłop znajduje się schronisko turystyki 

kwalifikowanej PTTK, tak zwana bacówka, wybudowane w 1978 roku, wg idei Edwarda 

Moskały. Obok schroniska węzeł szlaków turystycznych. Z rejonu schroniska, wspaniałe 

widoki na Tatry, Pasmo Podhalańskie, szczyt Babiej Góry i Pasmo Policy. Ulubione miejsce 

spacerów kuracjuszy i wczasowiczów z Rabki. 

Proponowane dojścia: 

Trasa Kolor szlaku 
Czas przejścia Punkty do 

GOT w górę w dół 

z Rabki Zdroju czerwony 1¾ 1¼ 8/5 

z Rabki Słone czarny, 
czerwony 

1½ 1¼ 4/2 

z Piątkowej (kościół) przez Rdzawkę 

i Ponice 
zielony 3 3 12/11 

z Poręby Górnej zielony 1¼ 1 7/4 

z Olszówki przez Rabkę Słone niebieski,  
czarny 

2¾ 2¼ 10/6 

 

Opracowanie: Marian Garus  

Komisja Turystyki Górskiej, 

Krzysztof Hubicki 

 

Zdobywamy Krajoznawczą Odznakę im. Jana Pawła II 

 

Koło PTTK nr 1 „PIELGRZYM” przy Krakowskim Duszpasterstwie 

Turystycznym oraz Diakonia Krajoznawczej Odznaki im. Jana Pawła II przy 

Duszpasterstwie Służby Liturgicznej Archidiecezji Krakowskiej zapraszają 

na spotkania z Bogiem na szlaku turystycznym w roku 2013. Wycieczki 

połączone są ze zdobywaniem krajoznawczej odznaki im. Jana Pawła II. 

Wszelkie informacje można uzyskać: 

- podczas spotkań Duszpasterstwa Turystycznego, 

- w Duszpasterstwie Służby Liturgicznej (Diakonia Krajoznawczej Odznaki 

im. Jana Pawła II) w Krakowie przy ul. Wiślnej 12/6 w poniedziałki w godz. 

16-17 (tel. 12-628-8230) lub u ks. Macieja Ostrowskiego (tel. 12-266-0109) 

i Kazimierza Synowskiego (tel. 608-373-029), 

- na stronie internetowej: www.duszpasterstwo-pielgrzym.krakow.pl 

Każdą wycieczkę prowadzi przewodnik PTTK. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym 

zakresie. Na wszystkie wycieczki lub pielgrzymki autokarowe można zapisywać się trzy 

miesiące wcześniej. Przy zapisie obowiązuje wpłata zaliczki, a miesiąc wcześniej ostateczna 

wpłata wpisowego. W razie rezygnacji wpisowe nie będzie zwracane w przypadku realizacji 

imprezy bez kompletu uczestników. Zbiórka uczestników na 15 minut przed odjazdem 

autokaru (w tym czasie podstawiany jest autokar). Odjazd punktualnie o wyznaczonej 

godzinie. 

 

Wycieczki połączone ze zdobywaniem dziecięcej krajoznawczej odznaki im. Jana Pawła II 

mogą być zorganizowane przez Duszpasterstwo pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia 

grupy co najmniej 15-ososbowej.  
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Harmonogram wycieczek 
  

  24 marca Niedziela Palmowa w Ciężkowicach 

  6 kwietnia Korzkiew  (rozpoczęcie sezonu turystyki nizinnej PTTK) 

  21 kwietnia Jamna (rozpoczęcie sezonu turystyki górskiej PTTK) 

  1 - 5 maja  Pielgrzymka Śladami Benedykta XVI w Bawarii  
  11 maja Majówka na Ćwilinie 

  1-2 czerwca XXVIII Pielgrzymka Turystów. Sandomierz. 

 26-29 września XXI Seminarium „Sacrum i przyroda" - p.t. „Ekoturystyka” – 

Preszów i Tatry 

  6 października Hala Krupowa (zakończenie sezonu turystyki górskiej PTTK) 

  27 października Niepołomice (zakończenie sezonu turystyki nizinnej PTTK) 

  9 listopada Zawadka – Pomnik poległych partyzantów AK. 

  17 listopada Kościół p.w. MB Fatimskiej 

  1 grudnia Kościół p.w. św. Jadwigi Królowej 
 

Harmonogram prelekcji 
 

W drugi wtorek miesiąca w kościele p.w. św. Stanisława Kostki w Dębnikach (podziemia) 

o godz. 17.30 po mszy św. odbywają się spotkania Duszpasterstwa Turystycznego i prelekcje: 
 

  9.04. Joanna Wanderberg – Singapur 

16.04. Spotkanie przed pielgrzymką śladami Benedykta XVI w Bawarii (przeźrocza). 

14.05. Anna i Danuta Kucała – Polskie kościoły i cmentarze na Wołyniu w 70-tą 

rocznicę mordów UPA 

11.06. ks. Kamil Kowalczyk – Stary kościół w Rabce. Od miejsca kultu do atrakcji 

turystycznej 

24.09. Anna i Jacek Wasilewscy – Przez tajgę i tundrę północnej Skandynawii 

15.10. Grażyna i Antoni Skowrońscy – Wenezuela 

12.11. Bogusław Nowak – Polacy, Bajkał, tajga i Alpy Syberyjskie 

10.12. Rok w przeźroczach 

 

Ponadto zapraszamy na spotkania na papieskich szlakach, które organizuje fundacja Szlaki 

Papieskie wraz z parafiami i instytucjami lokalnymi. 

Informacje: www.szlakipapieskie.pl oraz pod tel. 12-654-9096. 
 

Terminy mszy św. o godz. 12.00 w kaplicy na GRONIU JANA PAWŁA II (Leskowiec) 

   

  24 marca - Msza św. z poświęceniem palm 

   3 maja - Uroczystość Królowej Polski 

 19 i 26 maja - msze św. 

 9 czerwca - XXXII Rajd Górski Szlakami Jana Pawła II 

16 czerwca, 7 lipca, 21 lipca, 11 sierpnia, 25 sierpnia, 8 września - msze św. 

 15 września - odpust Podwyższenia Krzyża Świętego 

 29 września - msza św. 

   14 października - XIII Dzień Papieski 

 

Informacje: www.gron.diecezja.bielsko.pl oraz S. Jakubowski – Andrychów, tel. 33-875-2768. 
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Wiosna z B.O.R.T. 

 

Niżej podajemy terminy i miejsca wycieczek organizowanych wiosną 2013 roku przez BORT 

Oddziału Krakowskiego PTTK.  

24 marca 
Niedziela Palmowa w Lipnicy Murowanej. Obchody święta pod pomnikiem św. Szymona 

z Lipnicy – konkurs Palm; zwiedzanie kościoła św. Leonarda; zwiedzanie Sanktuarium oraz 

repliki groty w Lourdes w Porąbce Liszewskiej; zwiedzanie gotyckiego kościoła p.w. św. 

Małgorzaty, figura św. Kingi, zamek z zewnątrz w Dębnie. 

Cena: 65,- zł  

1 kwietnia 
Staropolskim Obyczajem. Wieliczka – Siuda Baba, Salwator – Emaus, Bielany – klasztor 

kamedułów. 

Cena: 50,- zł  

6 kwietnia 
Małopolski Szlak Cystersów. Mogiła – bazylika mniejsza; Ludźmierz – sanktuarium; Trybsz 

– kościół p.w. św. Elżbiety Węgierskiej; Jodłownik – kościół XIV-wieczny; Szczyrzyc – 

klasztor i browar. 

Cena: 65,- zł  

14 kwietnia 
Dolina Kościeliska. Dolina Kościeliska – Polana na Stoły – Dolina Kościeliska – Chochołów 

(trasa górska, łatwa, krótka). 

Cena: 65,- zł + wstęp do TPN 

20 kwietnia 
Małopolskie budownictwo nie tylko drewniane. Wola Radziszowska (kościół gotycki z XV 

wieku) – Sosnowice (kościół z XVI w. odnowiony w XIX w.) – Lanckorona (XIX-wieczna 

zabudowa miasteczka, ruiny XIV w. zamku) – Graboszyce (kościół z XVI w.) – Woźniki 

(późnogotycki kościół z XVI w.) – Nidek (kościół późnogotycki) – Osiek (kościół z XVI w. 

z krużgankami) – Mętków (kościół z XVIII w. przeniesiony z Niegowici). 

Cena: 65,- zł  

27 kwietnia*** 
W dolinie Liswarty. Kraków – Częstochowa – Herby – Kochcice (pałac) – Lubecko 

(sanktuarium MB) – Sieraków Śląski (pałac) – Wędzina (pałac) – Panoszów (spacer doliną 

Liswarty) – Kraków. 

Cena: 90,- zł + wstępy  

1 maja*** 
Szlak Średniowiecznych Polichromii Brzeskich. Okrężny, początek i koniec w Brzegu na 

placu Zamkowym; przebiega przez tereny Ziemi Brzeskiej położone na lewym brzegu Odry; 

na szlaku 14 zabytkowych kościołów; prawdziwą ciekawostką są polichromie, najlepiej 

zachowane: w Małujowicach, Strzelnikach, Pogorzeli i Krzyżowicach. 

Cena: 120,- zł  

3-5 maja 
Pałace i Zamki na Morawach. I dzień: Kraków, Cieszyn, Ostrawa, Opawa (Śląskie muzeum 

ziemskie, zamek), Stemberk (muzeum zegarów), Ołomuniec (katedra św. Wacława, pałac 

arcybiskupi, rynek z kolumną Św. Trójcy), obiadokolacja, nocleg; II dzień: Ołomuniec - 

śniadanie, jaskinia Macochy (spływ łodziami), Brno (katedra Św. Piotra i Pawła, zamek 
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Spilberk, ratusz, klasztor kapucynów, muzeum G. Mendla), obiadokolacja, nocleg; III dzień: 

Brno - śniadanie, zespół pałacowo-parkowy Lednice-Valtice (lista UNESCO), powrót przez 

Trencin (zamek). 

Cena: 600,- zł +1500,- KČ +5,- € 

11 maja*** 

Łódź. Bełchatów (punkt widokowy na wielką odkrywkę), Łódź (zwiedzanie miasta z 

miejscowym przewodnikiem).     

Cena: 110,- zł + wstępy 

18-19 maja 

Szlakiem literatury polskiej przez Lubelszczyznę. I dzień: Lublin (Jan Kochanowski, 

Sebastian Klonowic, Wincenty Pol, Izaak Singer), Nałęczów (Bolesław Prus, Deotyma, 

Henryk Sienkiewicz), Kazimierz Dolny (Adolf Dygasiński, Maria Kuncewiczowa), 

Kazimierz Dolny (obiadokolacja, nocleg); II dzień: Kazimierz Dolny (śniadanie), Puławy 

(Adam Naruszewicz, Izabela Czartoryska, Julian Ursyn Niemcewicz), Końskowola (Grzegorz 

Piramowicz, Franciszek Kniaźnin, Franciszek Zabłocki), Kośmin (Zofia Kossak-Szczucka),  

Samoklęski (Józef Weyssenhoff). 

Cena: 350,- zł + wstępy  

25 maja 

Beskid Wyspowy. Jurków – Polana Wały – Mogielica – przełęcz Słopnicka  – przełęcz Ostra 

– Słopnice (trasa górska – łatwa).  

Cena: 50,- zł  

30 maja – 2 czerwca 
Berlin. I dzień: Kraków, Wrocław, Łęknica (zwiedzanie parku z przewodnikiem), obiado-

kolacja, nocleg;  II dzień: Łęknica - śniadanie, Berlin (zwiedzanie okolic Alexanderplatz, ew. 

wyjazd na wieżę telewizyjną, ew. rejs po Szprewie lub wyspa muzeów - Pergamon, okolice 

Checkpoint Charlie, Brama Brandenburska), powrót do Łęknicy, obiadokolacja, nocleg; 

III dzień: Łęknica - śniadanie, Charlottenburg (ogrody), Poczdam (zwiedzanie z przewodni-

kiem Sanssouci lub inny pałac, spacer po ogrodach, ew. Stare Miasto lub Charlottenhof), 

powrót do Łęknicy, obiadokolacja, nacleg; IV dzień: Łęknica- śniadanie (zwiedzanie 

z przewodnikiem geoparku Łuk Mużakowa), Legnickie Pole, Kraków. 

Cena: 1000,- zł + 50,- € 

8 czerwca 

Beskid Śląski. Koniaków (muzeum koronki), Istebna (kurlawa chałupa Kawuloka, zabyt-

kowy kościół), Jaworzynka - spacer na Trzycatek (styk trzech granic). 

Cena: 65,- zł + wstępy 

15 czerwca 
150 rocznica Powstania Styczniowego. Kraków – Ojców – Pieskowa Skała – Olkusz – Bole-

sław – Krzykawka – Dąbrowa Górnicza – Gołczowice – Wolbrom – Glanów – Imbramowice 

– Wysocice – Skała – Kraków. 

Cena: 65,- zł  

16 czerwca 

Panoramy – Magura Spiska. Kacwin – Frankowa Góra – Hanuszowskie Sedlo – Welka 

Frankowa – Kacwin (trasa górska).  

Cena: 65,- zł  

 

 



biuletyn informacyjny 75 13 

22 czerwca*** 
Krasiczyn, Przemyśl. Krasiczyn (zespół zamkowo-parkowy), Przemyśl (miasto, twierdza). 

Cena: 105,- zł + 50,- zł wstępy 

29-30 czerwca 

Poznajemy Podkarpackie. I dzień: Kraków, Rzeszów (zwiedzanie), Łańcut (zwiedzanie 

fabryki wódek), Przeworsk (zwiedzanie), obiadokolacja, nocleg;  II dzień: Przeworsk –

śniadanie, przejazd koleją wąskotorową na trasie Przeworsk – Dynów (jedyny w Polsce tunel 

na linii wąskotorowej), Dynów (zwiedzanie), Domaradz (kościół drewniany), Kraków. 

Cena: 400,- zł + wstępy 

 

Ceny oferowanych wycieczek mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje  
na temat proponowanych wycieczek Czytelnicy dostępne w BORT 

*** wycieczki jednodniowe o przedłużonym czasie trwania, tzn. powrót z takiej 
wycieczki przewidywany jest około północy, co pozwoli dojechać i zwiedzić więcej 

 

 

 

 

 

 

 

Rowerem po wiosnę  

 

11 maja 2013 r. odbędzie się 56. Zlot Turystów Kolarzy „Rowerem po wiosnę”, na który 

zapraszają działacze Komisji Turystyki Kolarskiej Oddziału Krakowskiego PTTK. 

Organizatorzy oczekują zlotowiczów na mecie zlotu na boisku gimnazjum 

w Mnikowie 
Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest posiadanie karty rowerowej i sprawnego roweru; dla 

dzieci do lat 14 wymagana jest opieka dorosłych, dla grup zorganizowanych wymagana jest 

opieka osoby pełnoletniej i doświadczonej (kierownika grupy), posiadającej umiejętność 

udzielania pierwszej pomocy i odpowiedzialnej za zdyscyplinowanie i bezpieczeństwo 

kolarzy. Obowiązkiem każdego uczestnika jest posiadanie dowodu tożsamości, karty 

rowerowej, względnie prawa jazdy oraz przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i dyscy-

pliny, zwłaszcza w jeździe grupowej (peletonie). 
 

Regulamin Zlotu dostępny będzie w godzinach pracy  

Biura Oddziału Krakowskiego PTTK od poniedziałku do piątku w godz. 16-17,  

w Krakowie, przy ul. Zyblikiewicza 2b. 

Ubezpieczenie uczestników we własnym zakresie 

Jedziemy przy pełnym ruchu, prosimy o bezpieczną jazdę także w drodze powrotnej ! 

 

Serdecznie zapraszamy 
organizator 

Komisja Turystyki Kolarskiej 

 

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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Z kroniki żałobnej  

 

W dniu 29 grudnia 2012 r. zmarł w Krakowie Tadeusz Owsiak, 

pochowany 8 stycznia br. na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie 

(kw. N, m. 37).  

Honorowy Członek Oddziału Krakowskiego PTTK, wyróżniony 

odznakami resortowymi i państwowymi, m.in. Złotą Honorową 

Odznaką PTTK, odznaką turystyczną im. Ryszarda Mielnika 

(wybitnego działacza PTTK, mającego szczególne zasługi w roz-

woju turystyki kolarskiej). 

Członek Krakowskiego Klubu Kolarskiego PTTK, przewodni-

czący Wojewódzkiej Komisji Turystyki Kolarskiej PTTK, 

wieloletnim przewodniczący Komisji Turystyki Kolarskiej Oddziału Krakowskiego PTTK, 

organizator zlotów „Rowerem po wiosnę” i ,,Rowerem po zloty liść”.   

Komandor Tadeusz Owsiak – człowiek instytucja – sam projektował plakietki zlotowe 

i okolicznościowe pieczęcie, znaki graficzne na plakatach i dyplomach, ozdobne klucze na 

otwarcie sezonu i kłódki na zamknięcie sezonu rowerowego. Zaprojektował mini puchar dla 

najmłodszego uczestnika zlotów rowerowych. Jego dziełem były również tarcze do rzutków 

i charakterystyczne szkice tras dojazdowych na mety zlotów umieszczane w regulaminie, 

które wysyłał wraz z zaproszeniami. Wykonywał kotyliony dla zaproszonych zespołów, 

orkiestr oraz zasłużonych organizatorów. Na zakończenie każdego Zlotu wypisywał własno-

ręcznie przygotowane dyplomy za osiągnięcia w konkursach zlotowych oraz dyplomy 

z podziękowaniami dla współorganizatorów i sponsorów.  

Na zloty, których komandorem był nieodżałowany Tadeusz Owsiak, systematycznie 

przyjeżdżali turyści z okolic Krakowa i nie tylko – również z odległych miejscowości, 

szczególnie z Gliwic i Chrzanowa. Podczas 54 zlotu „Rowerem po wiosnę 2011” w Cze-

chówce, Stanisław Radomski z Turystycznego Klubu Kolarskiego im. W. Huzy w Gliwicach 

wręczył Tadeuszowi Owsiakowi pamiątkową odznakę turystyczną im. Ryszarda Mielnika 

ustanowioną przez Regionalną Radę Turystyki Kolarskiej w Katowicach. 

Ostatni raz turyści kolarze mieli okazję spotkać Komandora 30 września 2012 r. podczas 

55 zlotu „Rowerem po złoty liść" w Koźmicach Wielkich.  

Był propagatorem stylu życia bez papierosów. Wiele osób otrzymało jego autorstwa słynny 

rysunek przekreślonej fajki bacowskiej z napisem: „Tu się nie kurzy”. W relacjach z ludźmi 

był człowiekiem życzliwym, serdecznym i pełnym humoru. 

Takim pozostaniesz w naszej pamięci Komandorze 

  

XV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego 

 

Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego są cyklicznym wydarzeniem ukazującym i pro-

mującym bogactwo kulturowe i duchowe Małopolski. Co roku w maju można zwiedzić 

kilkanaście wybranych obiektów, korzystając z materiałów przygotowanych specjalnie w tym 

celu, a także poznawać przeszłość i tradycje regionu, uczestnicząc w licznych imprezach 

towarzyszących. Tegoroczna edycja MDDK odbędzie się w dniach: 18-19 oraz 25-26 maja 

i będzie realizowana pod nazwą Wejdź na szlak! Organizacja Dni Dziedzictwa w ciągu 

dwóch następujących po sobie weekendów ułatwi uczestnikom odwiedzenie wszystkich 12 

zabytków i udział w większej liczbie wydarzeń towarzyszących. Tym razem uczestników 

wydarzenia, zaprosimy do odwiedzenia krakowskich obiektów szlaku Młodopolska Małopol-

ska i średniowiecznych kościołów szlaku Małopolska Romańska (18 i 19 maja), a także 

zabytków Krakowskiego Szlaku Techniki, szlaku Dwory Małopolski oraz kościołów 

http://www.dnidziedzictwa.pl/
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Małolskiej Trasy UNESCO (25 i 26 maja). Informacje o każdym z zabytków i szlakach 

tegorocznej edycji znajdą Czytelnicy na stronie wydarzenia www.dnidziedzictwa.pl, na której 

prezentowane będą także inne zabytkowe obiekty biorące dotychczas udział w wydarzeniu. 

W tym roku stronę będzie można wygodnie przeglądać na smartfonie. Opracowywane jest 

także wyjątkowe wydawnictwo poświęcone prezentowanym zabytkom i historiom związa-

nych z nimi ludzi, będące drugą już książką w serii Małopolskich Dni Dziedzictwa 

Kulturowego. Wstęp na wszystkie wydarzenia oraz publikacja będą, jak co roku, bezpłatne. 

18–19 maja 2013 

szlak Młodopolska Małopolska, obiekty krakowskie 

 Dom Towarzystwa Lekarskiego w Krakowie (ul. Radziwiłłowska 4, Kraków) 

 Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie: gmach główny (pl. Matejki 13, Kraków) 

oraz dawne Muzeum Techniczno-Przemysłowe (ul. Smoleńsk 9, Kraków) 

 Kawiarnia Noworolski w Krakowie (Rynek 1, Kraków) 

szlak Małopolska Romańska 

 Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Prandocinie (pow. krakowski, gmina Słomniki) 

 Bazylika kolegiacka Narodzenia NMP oraz Muzeum Regionalne w Wiślicy 

(woj. świętokrzyskie, pow. buski, gmina Wiślica) 

 Kościół pw. św. Wojciecha w Kościelcu (pow. proszowicki, gmina Proszowice) 

25–26 maja 2013 

Krakowski Szlak Techniki 

 Zespół elektrowni miejskiej w Krakowie (ul. Dajwór 27, Kraków) 

 Zespół dawnej zajezdni tramwajowej w Krakowie, Muzeum Inżynierii Miejskiej 

(ul. św. Wawrzyńca 15, Kraków) 

 Zespół gazowni miejskiej w Krakowie (ul. Gazowa 12–16, Kraków) 

szlak Dwory Małopolski 

 Willa Domańskich w Nawojowej Górze (pow. krakowski, gmina Krzeszowice) 

 Pałac Starzeńskich w Płazie (pow. chrzanowski, gmina Chrzanów) 

 Dwór Emila Zegadłowicza w Gorzeniu Górnym (pow. wadowicki, gmina Wadowice) 

Małopolska Trasa UNESCO 

 Kościół pw. św. Leonarda w Lipnicy Murowanej (pow. bocheński, gmina Lipnica Murowana) 

 Kościół pw. św. Michała Archanioła w Binarowej (pow. gorlicki, gmina Biecz) 

 Kościół pw. św. św. Filipa i Jakuba Apostołów w Sękowej (pow. gorlicki, gmina Sękowa) 

źródło: www.mik.krakow.pl 

 

Więcej informacji na temat XV Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego 

uzyskają Czytelnicy na stronie internetowej www.mik.krakow.pl 
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Spotkania Klubu Prezesów Komisji Kół 

 

Komisja Kół zaprasza na spotkania Klubu Prezesów w roku 2013 w następujących 

terminach: 

15.04. – W programie: ukonstytuowanie się nowej Komisji Kół, omówienie sytuacji po 

Zjeździe Oddziału Krakowskiego PTTK 

20.05. – W programie: spotkanie z przedstawicielem BORT 

16.09. – W programie: prelekcja ze zdjęciami o wakacjach 

21.10. – W programie: konkurs na najciekawiej prowadzoną kronikę koła lub klubu 

18.11. – W programie: spotkanie z przedstawicielem Koła Organizatorów Turystyki 

16.12. – W programie: opłatek Komisji Kół 

Wszystkie spotkania odbywać się będą w siedzibie Oddziału Krakowskiego PTTK 

w  Krakowie  przy  ul.  Zyblikiewicza  2b;  godzina  rozpoczęcia:  16.30. 

 

Rozstrzygnięcie wakacyjnego Konkursu Komisji Kół 

 

Komisja Kół Oddziału Krakowskiego PTTK ogłosiła w roku 2012 konkurs na wspomnienia 

z letniego sezonu turystycznego 2012. Nadsyłane prace miały przedstawiać własne przeżycia 

uczestnika konkursu podczas letniego sezonu. Konkurs był otwarty dla wszystkich członków 

Oddziału Krakowskiego PTTK. Na posiedzeniu Komisji Kół w dniu 15 października 2012 r. 

dokonano przeglądu nadesłanych prac i oceniono je pod względem artystycznym i meryto-

rycznym. W zgodnej opinii oceniających najlepszą pracę przedstawiła kol. Milena 

Młodzianowska z Koła PTTK nr 8 przy Ośrodku dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących 

przy ulicy Tynieckiej. Milena jest uczennicą II klasy Technikum. Pełen ekspresji opis 

przedstawiony w pracy zatytułowanej „Wakacje nad „Morzem Bieszczackim” i Morzem 

Bałtyckim” zawierał bardzo osobiste przeżycia autorki z pobytu w tych miejscach i wydaje 

się, że najciekawszy tu jest jej sposób postrzegania świata zewnętrznego przy tak poważnym 

schorzeniu. Praktycznie, w każdym otoczeniu i w każdym momencie, potrafiła dostrzec swoje 

małe radości, cieszyła się każdą chwilą pobytu np. na jeziorem, na wzgórzu czy też nad 

morzem. Milena uhonorowana została okolicznościowym dyplomem i drobną nagrodą. 

Bardzo ciekawe wiersze przedstawiły kol. kol. Iwona Jarco  – „Nadmorska Tajemnica” 

oraz Beata Jarco – „Wybranek”. Obie dziewczynki podobnie jak Milena są członkiniami 

Koła nr 8, które w tym Konkursie było najliczniej reprezentowane.  

Ciekawą, bardzo oryginalną pracę pt. „Świętokrzyski wieczór u ludowego artysty” przed-

stawiła Ania Mikołajewska z Koła Przewodników Miejskich nr 31. To wewnętrzne przeży-

cia autorki podczas pobytu w tak osobliwym miejscu. Ocierające się o mistykę wrażenia 

z obcowania ze świątkami wydobytymi ręką mistrza z drewnianych kloców przekazują ów 

nastrój także czytającemu te wspomnienia. 

Z kolei kol. Małgorzata Lisicka-Cebula z Koła nr 45 „TELPOD” nadesłała cały zbiór 

wierszy z jej licznych wędrówek ścieżkami naszego pięknego regionu. I choć nie wszystkie 

z nich mieściły się w czasowych ramach wyznaczonych konkursem, to sposób postrzegania 

pięknej naszej przyrody, a także subtelne i przy tym bardzo trafne obserwacje turystyczno-

towarzyskie są mocną stroną tych utworów. 

Również niżej podpisany przedstawił relację ze wspólnej wycieczki przewodników z Koła 

PTTK nr 31 oraz działaczy Komisji Kół. Wycieczka obejmowała zwiedzanie wybranych 

miejsc na terenie powiatów brzeskiego i bocheńskiego – Szczepanowa, Dębna i Nowego 

Wiśnicza. Obszerna relacja z tej wycieczki została zamieszczona w „Biuletynie informacyj-

nym” nr 73 naszego Oddziału. 
przewodniczący Komisji Kół  Janusz Worotniak 
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Podsumowanie działalności Kół w 2012 roku 

 
Po raz czwarty Komisja Kół dokonała oceny działalności kół zrzeszonych w Oddziale Krakow-

skim PTTK według kryteriów przyjętych w 2009 r. Nowością w tym podsumowaniu jest to, że po 

raz pierwszy od kilku lat brak jest jakiejkolwiek zmiany w kryteriach oceny. Mamy nadzieję, 

że nowy system oceniania już okrzepł i przez dłuższy czas nie będzie pokusy, aby go zmieniać. 

Ponieważ w ub. roku należało w kołach zorganizować zebrania sprawozdawczo – wyborcze 

i oceniano też terminowość przeprowadzania tych zebrań. 

W ubiegłym roku powstało Koło Tatrzańskie i otrzymało numer porządkowy 24. Rozwiązane 

zostały natomiast trzy koła: 13, 16 oraz 195. Przyczyny tego stanu rzeczy były różne. Koło nr 13 

przy „BIPROCEMWAP” skupiało byłych pracowników tej firmy i z racji podeszłego wieku oraz 

stanu zdrowia członków nie prowadziło praktycznie żadnej działalności turystycznej. Koło nr 16 

działające przy Gimnazjum w Mnikowie grupowało absolwentów tej szkoły, którzy przez jakiś 

czas działali, ale z czasem ich wzajemne kontakty osłabły i podjęli decyzję o rozwiązaniu koła. 

Z kolei członkowie Koła nr 195 działającego przy Klubie Podwawelskim po śmierci swojego 

prezesa kol. T. Sękowskiego praktycznie zaniechali wszelkiej aktywności. Podjęta przez jedną 

osobę próba scalenia członków i reaktywacji Koła nie powiodła się. Tak więc liczba kół w na-

szym Oddziale zmniejszyła się do 29. Pozostaje też do wyjaśnienia sytuacja z Kołami nr 11 i 18, 

w których nikt nie zapłacił składek. Wygląda na to, że oba koła już nie działają lub też PTTK nie 

jest im do niczego potrzebne. 

W wyznaczonym przez Zarząd Oddziału terminie karty przekazało 18 kół. Te koła są ujęte 

w tabeli nr 2 w poz. 1 ÷ 18. Koła, które nie złożyły sprawozdań przedstawione są w poz. 21 ÷ 31 

tej tabeli. Komisja Kół wyłoniła ze swego grona zespół w składzie Anna Nosek, Jan Romowicz, 

Czesław Postawa-Zajączkowski, Ewaryst Wiśniewski i Janusz Worotniak, który sprawdził 

deklaracje członkowskie pod kątem opłacania składek PTTK za 2012 r. 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. Po raz kolejny bez echa przeszedł również apel o oddzielenie kartotek 

byłych i aktualnych członków, są one nadal w wielu przypadkach wymieszane. Podobnie jak i w 

latach ubiegłych zauważono też spore rozbieżności pomiędzy informacją składaną przez koło 

a stanem rzeczywistym. W takich przypadkach przyjmowano ilość składek opłaconych z kon-

trolowanych kartotek, co niestety zaniżyło ilość punktów danego koła. Ta sprawa dotyczy 

zwłaszcza kół szkolnych, gdzie jest wiele kartotek byłych członków, którzy choćby z racji wieku 

powinni już daną szkołę opuścić. Takie „martwe dusze” zawyżają sztucznie statystykę. 

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

podczas kontroli kartotek. Ponadto 216 osób opłaciło składki bezpośrednio w kasie Oddziału i te 

osoby są ujęte w sprawozdaniu jako tzw. „Koło Środowiskowe”. Tworzą je osoby, które z rozma-

itych przyczyn nie należą do żadnego koła, a chcą być członkami PTTK. Ilość tych osób 

w każdym roku jest bardzo zmienna, ale oscyluje wokół 200. Tu nie ma sprawozdania. Pełne 

zestawienie ilości członków Oddziału Krakowskiego PTTK wraz z danymi dotyczącymi 

opłacania składek za 2012 r. przedstawiono w tabeli nr 2. 

 

Działalność organizacyjna 
Podstawowe dane porównawcze w stosunku do lat ubiegłych przedstawione są w tabeli nr 1. 

L.p. Treść 
Lata sprawozdawcze 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1 Ilość kół 36 42 32 31 31 29 

2 Ilość wypełnionych kart informacyjnych 25 24 25 23 20 18 

3 Ilość członków w kołach 1.023 1.122 1.319 1.320 1.472 1.601 

4 Ilość członków opłacających składki 850 977 1.194 1.204 1.301 1.235 

5 Procent opłaconych składek (wiersz 4 / wiersz 3) 83,1 87,1 90,5 91,2 88,4 77,1 

6 Ilość kół, które opłaciły składki w 100% 19 21 21 9 19 10 
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Analizując zaprezentowane dane widać, że mimo mniejszej ilości kół liczba ich członków od paru 

lat utrzymuje się na poziomie 1400-1500. Brak porządku w kartotekach wielu kół oraz nieopłaca-

nie składek uniemożliwia podanie dokładnej liczby. Natomiast największy przyrost liczby człon-

ków zanotowały Koło nr 27 ze Skawiny oraz Koło Grodzkie – nr 36.  

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

że składkę za dany rok można opłacić do końca marca roku następnego i niestety dotyczy to 

czasem działaczy o wieloletnim stażu w PTTK.  

W tym roku do tabeli nr 2 dodano kolumnę 7, w której widnieje przysługująca danemu kołu ilość 

delegatów na kwietniowy Zjazd Oddziału. 
 

 

Lp Koło 
Skł. 

opłacone 
Skł. 

nieopłac. 
Ilość 

członków 
Nowi 

członk. 
Ilość 

delegat. 
1 2 3 4 5 6 7 

1     1 - PIELGRZYM 81 9 90 5 3 

2     8 - SOSW dla Dzieci Niewidom. i Słabow. 47 0 47 9 2 

3   10 - PODRÓŻNIK przy SP nr 7 11 1 12 1 1 

4   19 - przy KPBP Krakbud 15 0 15 0 1 

5   22 - przy SP nr 53 24 10 34 17 1 

6   27 - Koło Miejskie w Skawinie 134 0 134 25 5 

7   30 - przy B.P. SEBASTIAN, Kazimierza Wielka 43 6 49 1 2 

8   31 - Koło Przewodników Miejskich 21 6 27 3 1 

9   36 - Koło Grodzkie 307 133 440 32 11 

10   45 - Koło im. prof. W. Goetla TELPOD 42 0 42 1 2 

11   52 - KRZESZOWIACY 32 0 32 2 2 

12   59 - SENIOR 10 1 11 0 1 

13   84 - przy ZUS Kraków 9 0 9 1 1 

14   87 - WATRA przy Polskim Związku Głuchych 20 8 28 4 1 

15 102 - WĘDROWIEC 27 0 27 1 1 

16 116 - Koło im. Mariana Marcinkowskiego 9 0 9 0 1 

17 230 - przy Krakowskim Klubie Kajakowym 20 5 25 6 1 

18 263 - Rodzinne Koło SPÓLNOTA 14 1 15 0 1 

19       

20       

 RAZEM 1 ÷ 18 866 180 1046 108 38 

21     9 – przy Gimnazjum nr 2  6 18 24  1 

22   11 - przy Krak. Klubie Turystyki Jaskiniowej 0 11 11  0 

23   18 - przy Woj. Stacji Sanit.-Epidemiolog. 0 9 9  0 

24   23 - przy Urz. Miasta i Gm. Kazimierza Wielka 35 76 111  2 

25   24 - Koło Tatrzańskie 8 0 8  1 

26   28 - przy SP nr 133 58 49 107  2 

27   71 - ŁĄCZNOŚĆ 19 0 19  1 

28 139 - Koło Rodzinne 3 7 10   1 

29 210 - przy YACHT CLUBIE 6 13 19  1 

30 233 - SMOKI przy Garniz. Krak. Policji 13 2 15   1 

31 270 - przy Okr. P. Geodezyjno-Kartograficznym 5 1 6   1 

32 Koło Środowiskowe 216 0 216  0 

       

       

 RAZEM  21 ÷ 31 369 186 555  11 

 OGÓŁEM POZ.   1 ÷ 32 1235 366 1601  49 
 

 
Uwaga: do czasu rozwiązania Koła 16 dwie osoby zapłaciły składki za 2012 r. 
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Działalność  programowa 
Najważniejsze dane dotyczące tego aspektu działalności kół ukazuje tabela nr 3. Niepełne dane, 

jakie otrzymano nie dają pełnego obrazu z uwagi na sporą ilość kół, które nie złożyły sprawozdań. 

Niektóre koła zapomniały wpisać ilość uczestników organizowanych przez siebie imprez. Można 

się spodziewać, że w innym razie liczby w rubrykach byłyby wyższe. Natomiast tabela nr 4 

zawiera klasyfikację i podsumowanie punktacji zgodnie z przyjętym systemem oceniania działal-

ności poszczególnych kół. Ta tabela została zamieszczona po raz pierwszy w ubiegłym roku i wg 

otrzymywanych sygnałów jest bardzo przydatna. Obrazuje wszystkie oceniane aspekty aktywno-

ści turystycznej w naszym Oddziale.  

Komisja Kół kieruje w tym miejscu również apel do prezesów kół o nadesłanie do naszej Komisji 

informacji o dacie powstania danego koła, wcześniejszych prezesach oraz ważniejszych osiągnię-

ciach. Oczywiście, o ile takie materiały historyczne znajdują się w posiadaniu kół. Prosimy też 

o podanie zamierzeń na bieżący rok. Pozwoli to przekazać te informacje do innych kół. 

Zapraszamy również prezesów lub wyznaczonych przedstawicieli kół do udziału w comiesięcz-

nych zebraniach naszej Komisji, które odbywają się w siedzibie naszego Oddziału w każdy trzeci 

poniedziałek miesiąca o godzinie 16,30. Zebrania nasze są forum prezentacji dorobku kół oraz 

wymiany poglądów na temat ważnych problemów dotykających działalność turystyczną. 

Dotychczas przedstawiciele kół niezwykle rzadko zaszczycają nas swoją obecnością. 

Kolejna sprawa to możliwość kontaktu Komisji z kołami. Mimo umieszczenia na druku sprawoz-

dania wymogu podania nazwiska osoby je sporządzającej łącznie z nr telefonu i e-maila wiele kół 

nie dopełniło tego i z tymi kołami kontakt jest przez to niemożliwy lub bardzo utrudniony. 

Dlatego liczymy na podanie do Oddziału brakujących danych kontaktowych. Umożliwi to szybkie 

informowanie wszystkich kół o bieżących wydarzeniach w naszym Oddziale. W tym miejscu 

należy jeszcze przypomnieć, że na stronie internetowej naszego Oddziału każde koło ma do 

dyspozycji zakładkę, w której może zamieszczać różnego rodzaju informacje o swojej działalno-

ści. Materiały do publikacji należy przekazywać w formie elektronicznej do biura Oddziału. 

Dotychczas tylko kilka kół korzysta z tej formy prezentacji. 

 

Lp Koło 
Wycieczki  

jednodniowe 

Wycieczki  

wielodniowe 

Ilość  

uczestników  
wycieczek 

Szkolenia,  

prelekcje,  
pokazy 

Ilość  
uczestników  

imprez  
z kolumny  6 

1 2 3 4 5 6 7 

1     1 - PIELGRZYM 12 5 650 10 350 

2     8 - SOSW dla Dzieci Niewidom. i Słabow. 8 1 118 1 24 

3   10 - PODRÓŻNIK przy SP nr 7 5 --- 50 --- --- 

4   19 - przy KPBP Krakbud 12 2 118 3 21 

5   22 - przy SP nr 53 9 --- 285 --- --- 

6   27 - Koło Miejskie w Skawinie 69 9 688 4 61 

7   30 - przy B.P. SEBASTIAN, Kazimierza Wielka 14 2 nie podano --- --- 

8   31 - Koło Przewodników Miejskich 4 --- 30 4 62 

9   36 - Koło Grodzkie 362 2 4956 12 300 

10   45 - Koło im. prof. W. Goetla TELPOD 72 5 705 --- --- 

11   52 - KRZESZOWIACY 10 7 103 1 52 

12   59 - SENIOR 4 --- 23 --- --- 

13   84 - przy ZUS Kraków 6 --- 18 1 7 

14   87 - WATRA przy Polskim Związku Głuchych 10 2 91 1 14 

15 102 - WĘDROWIEC 9 --- 34 --- --- 

16 116 - Koło im. Mariana Marcinkowskiego 9 1 33 10 nie podano 

17 230 - przy Krakowskim Klubie Kajakowym 2 7 192 --- --- 

18 263 - Rodzinne Koło SPÓLNOTA 32 2 155 4 34 

19       

20       

RAZEM    1  ÷  18 649 45 8249 51 925 
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Lp Nr Koła 
Kryteria wg karty informacyjnej 

Razem 

2 3 5a 5b 6 7 9a 9b 10 11 12 13 14 16 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 1 0 1 2 3 2 0 2 2 2 1 0 2 2 3 22 

2 8 1 2 2 1 2 3 1 0 2 1 2 2 2 2 23 

3 10 0 1 1 0 2 3 0 0 2 1 2 2 2 0 16 

4 19 1 0 2 1 2 1 1 1 2 0 2 2 2 3 20 

5 22 0 2 2 0 2 3 0 0 0 1 2 2 2 0 16 

6 27 1 2 3 3 2 2 2 0 2 1 2 2 2 3 27 

7 30 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 9 

8 31 0 1 1 0 1 1 2 2 2 1 2 2 2 3 20 

9 36 0 2 3 1 2 0 2 0 2 1 2 2 2 1 20 

10 45 1 1 3 3 2 0 0 0 2 1 2 2 2 3 22 

11 52 1 1 2 3 2 0 1 1 2 1 0 2 2 3 21 

12 59 1 0 1 0 2 0 0 0 2 1 0 2 2 3 14 

13 84 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 0 2 2 0 13 

14 87 0 1 2 1 2 0 1 2 2 1 0 2 2 3 19 

15 102 1 1 2 0 1 0 0 0 2 1 0 2 2 1 13 

16 116 1 0 2 1 2 0 2 0 2 0 2 2 2 0 16 

17 230 0 2 0 1 2 0 0 0 2 1 0 2 2 3 15 

18 263 0 0 3 3 2 0 2 2 2 0 0 2 2 0 18 

 
Podsumowując analizę gratulujemy Kołu PTTK nr 27 ze Skawiny za uzyskanie najwyższej 

punktacji oraz Kołom nr 8, 1 i 45 za zajęcie czołowych miejsc w tegorocznym podsumowaniu 

działalności. 

Na zakończenie składamy podziękowania wszystkim kołom za turystyczne dokonania w 2012 r. 

pamiętając, że niniejsza punktacja ma charakter wyłącznie pomocniczy. 

Życzymy jednocześnie wszystkim członkom Oddziału wielu nowych osiągnięć w poznawaniu 

naszego kraju. 
Przewodniczący Komisji Kół 

 Janusz Worotniak 

Okolicznościowa Odznaka Turystyki Pieszej 

 

Przypominamy, że w związku z przypadającą w 2012 roku sześćdziesiątą rocznicą 

funkcjonowania systemu Odznak Turystyki Pieszej, Komisja Turystyki Pieszej 
Zarządu Głównego PTTK ustanowiła okolicznościową odznakę „60 lat OTP”.  

Poniżej przedstawiamy ponownie jej regulamin. 

1. Odznakę można zdobywać na terenach nizinnych (określonych w regulaminie OTP) 
w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r.  

2. Odznaka jest jednostopniowa.  

3. Warunkiem zdobycia odznaki jest przejście 60 km zgodnie z regulaminem OTP.  

4. Na odznakę można również zaliczać punkty uzyskane przy okazji zdobywania 

innych stopni OTP oraz norm rocznych do odznak „Za Wytrwałość” i „Dla 
Najwytrwalszych”.  

5. Odznakę przyznają wszystkie Terenowe Referaty Weryfikacyjne OTP odnotowując ten fakt 

w  prowadzonych  rejestrach.  
6. Ostateczna interpretacja regulaminu odznaki „60 lat OTP” przysługuje Komisji TP ZG PTTK.  

Dystrybucję odznaki prowadził będzie Oddział PTTK „Zagłębie Miedziowe” w Lubinie. 
źródło: www.ktpzg.pttk.pl 
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Przewodnicy  PTTK  dzieciom 

 

Już po raz szósty Koło Przewodników Miejskich Nr 31 im. Ambrożego Grabowskiego oraz 

Klub Krakowskich Przewodników Miejskich zorganizowały społeczną akcję skierowaną do 

dzieci i młodzieży poszkodowanych przez los. Tematem przewodnim akcji było hasło 

„Szlakiem legend powstańczych na szlakach Małopolski”. Ponieważ w tym roku przypadała 

150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego nasze trasy zostały przygotowane pod kątem 

obchodów tej rocznicy. 

Opracowano trzy trasy tematyczne: 

1. Mit Matki Polki stworzony w okresie Powstania Styczniowego poprzez ukazanie życia 

codziennego w Małych Ojczyznach, czyli życie kobiet po odejściu mężczyzn do 

Powstania. Ukazanie motywów powstańczych na przykładzie malarstwa Artura Grottgera 

oraz dzieł rzemiosła artystycznego eksponowanego w Oddziale Muzeum Historycznego 

w Kamienicy Hipolitów jak np.: zegary, czarna biżuteria, stroje i bibeloty. 

2. Patriotyczna działalność biskupów i kleru katolickiego w okresie Powstania Stycznio-

wego poprzez udzielane wsparcie religijne, etyczne, moralne i materialne oraz kontakty 

z powstańcami. Na trasie przewidziane zwiedzanie Pałacu Krakowskich Arcybiskupów. 

3. Powstanie Styczniowe w literaturze i sztuce teatralnej pokazane poprzez wystawianie 

spektakli o tematyce powstańczej oraz zaakcentowanie udziału krakowskich aktorów 

miejskich w walkach powstańczych połączone ze zwiedzaniem Teatru "Groteska". 

Dodatkowo grupy dzieci ze świetlic środowiskowych  z Nowej Huty oraz Płaszowa (łącznie 

53 osoby) zwiedziły wystawę obrazów o tematyce powstańczej w Galerii Malarstwa w 

Sukiennicach oraz wystawę militariów w Głównym Gmachu Muzeum Narodowego. Po obu 

wystawach oprowadzała przewodniczka Ania Stalmach. 

Do udziału w Akcji zaproszone zostały ośrodki szkolno-wychowawcze, świetlice środowi-

skowe, klasy integracyjne, placówki wychowawcze itp. z Krakowa oraz okolicznych miejsco-

wości: Świątnik Górnych, Wieliczki, Bydlina, Prus oraz Sieprawia. 

Tegoroczna impreza rozpoczęła się w Wojskowym Ośrodku Kultury przy ul. Zyblikiewicza. 

Przybywający do Ośrodka uczestnicy byli witani w okazałym holu i otrzymywali przygoto-

wane wcześniej upominki, wydawnictwa albumowe z okolicznościową dedykacją oraz 

certyfikaty uczestnictwa w akcji. Tu następował też przydział przewodnika, który opiekował 

się grupą do końca akcji. Punktualnie o godz. 9.00 w odświętnie udekorowanej sali widowi-

skowej rozpoczęły się występy artystyczne dla uczestników akcji. Jako pierwsi na estradzie 

wystąpiły dzieci ze Szkoły Muzycznej im. Jana Ignacego Paderewskiego przy ul. Basztowej. 

Młodzi instrumentaliści pod kierunkiem Pana Krzysztofa Włodarczyka wykonywali repertuar 

klasyczny i współczesny. W drugiej części widowiska wystąpił Regionalny Zespół Pieśni 

i Tańca „Mali Krakowiacy” prowadzony przez Pana Zbigniewa Terleckiego. Tancerze 

przedstawili piękny folklor podkrakowski, a barwne stroje i zaprezentowane obrzędy ludowe  

wywołały długie owacje zebranych dzieci. Po występach ruszono na wcześniej ustalone trasy.  
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Na trasę nr 1 udali się młodzi turyści z 3 placówek. W ramach tej trasy zwiedzano m.in. 

Oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w Kamienicy Hipolitów. Prezentowane 

eksponaty oraz informacje przewodników bardzo przybliżyły zwiedzającym tematykę 

powstańczą. 

Trasa nr 2 wiodła do Pałacu Krakowskich Arcybiskupów przy ulicy Franciszkańskiej 3. 

Po przybyciu wszyscy zajęli miejsce w Auli. Punktualnie o godz. 11.00 do zebranych przybył 

Kardynał Stanisław Dziwisz, który powitał zgromadzonych i udzielił wszystkim kardynal-

skiego błogosławieństwa. Po zaprezentowaniu Eminencji idei naszego przedsięwzięcia 

i przedstawieniu przybyłych grup wręczono Kardynałowi certyfikat uczestnictwa w akcji oraz 

statuetkę z wygrawerowaną dedykacją. Z kolei Kardynał przekazał nam okazałą mapę Polski 

w pięknym, drewnianym futerale. Następnie Eminencja podchodził do każdej grupy witając 

się z uczestnikami i żywo interesując się nauką i problemami uczestników akcji.  

Ponad półgodzinne spotkanie upłynęło w bardzo serdecznej atmosferze. Kolejnym punktem 

był spacer po Pałacu – Sali Papieskiej, Kaplicy, Zakrystii z dziesiątkami relikwiarzy oraz 

oglądanie specjalnie przygotowanej wystawy dokumentów z podpisami Karola Wojtyły jako 

biskupa, a następnie papieża. Przewodnicy podczas zwiedzania nawiązywali do czasów 

Powstania Styczniowego.  

Trasa nr 3 o tematyce teatralnej cieszyła się największym powodzeniem. Uczestnicy przeszli 

szlakiem przez Rynek Główny pod Teatr Stary, następnie pod Teatr Bagatela. Punktem 

docelowym był Teatr Groteska. Po obiekcie oprowadzały Panie Ilona Buchner i Katarzyna 

Kuźmicz – aktorki tego teatru, które pokazały scenę, widownię, zaplecze oraz muzeum lalek. 

Wielką frajdę i zaciekawienie sprawiła możliwość bezpośredniego oglądania, dotykania, 

a nawet przymierzania niektórych kostiumów i masek, używanych w przedstawieniach dla 

najmłodszych widzów. 

Ogółem w naszej akcji wzięło udział 324 osoby z 16 placówek województwa małopolskiego, 

tym samym łączna ilość uczestników naszych dotychczasowych akcji doszła prawie do 1900. 

Ze strony naszego Koła całe przedsięwzięcie obsługiwało 16 przewodników: Grzegorz 

Brzostek, Joanna Chrostek, Renata Ciszkiewicz, Andrzej Grabowski, Joanna Groële, Ryszard 

Jurek, Violetta Kołacz, Krystyna Mika, Anna Mikołajewska, Iwona Milejska-Dobies, Anna 

Stalmach, Marta Szydłowska, Anna Urbaniak-Kacprzak, Krystyna Warelis, Jerzy Weżgowiec 

oraz Janusz Worotniak – szef Akcji. 
 

opracował: Prezes Koła Janusz Worotniak  
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XXIX Ogólnopolska Pielgrzymka Przewodników 

Turystycznych na Jasną Górę  

 

W dniach 1-3 marca odbyła się XXIX Ogólnopolska Pielgrzymka  Przewodników Turystycz-

nych na Jasną Górę pod  nazwą „Ziemia Kłodzka na straży wiary”. Honorowym patronat 

pielgrzymki został objęty przez ordynariusza Diecezji Świdnickiej ks. bpa Ignacego Deca. 

Organizatorami pielgrzymki byli przewodnicy Ziemi Kłodzkiej i Ząbkowickiej. Pielgrzymka 

rozpoczęła się rekolekcjami w kaplicy świętego Józefa w dniu 1 marca, które zakończyły się 

w godzinach rannych 2 marca. 

Zasadnicza część pielgrzymki rozpoczęła się w sobotę 2 marca, pod przewodnictwem J.E. ks. 

biskupa Edwarda Janiaka – opiekuna przewodników z ramienia Episkopatu Polski. Wielkim 

obecnym był poprzedni opiekun przewodników – abp senior Edmund Piszcz. Obecny był 

także ks. bp Ignacy Dec. Zakon OO. Paulinów reprezentował podprzeor Jasnogórskiego 

Klasztoru O. Łukasz Buzun. PTTK reprezentował wiceprezes ZG PTTK kol. Stanisław 

Sikora. Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych i odśpiewaniu hymnu przewodnickiego 

rozpoczęła się część wykładowa z następującym programem: 

 Rozwój turystyki na Ziemi Kłodzkiej – Leszek Majewski 

 Sanktuarium MB Strażniczki Wiary w Bardzie Śląskim – o. Mirosław Grakowicz 

 Szopki Bożonarodzeniowe na Ziemi Kłodzkiej. Tradycja i historia – Maria Ozierańska 

 Ziemia Kłodzka  - Zakątek Pana Boga – Mirosław Zbrzeźniak 

Następnie odprawiona była Droga Krzyżowa na jasnogórskich wałach. Wieczorną mszę św. 

celebrowali biskupi w towarzystwie licznych kapłanów, kapelanów poszczególnych klubów 

przewodnickich. Podczas Apelu Jasnogórskiego słowo głosił abp Edmund Piszcz. Drugi dzień 

pielgrzymki rozpoczął się mszą św. z udziałem pocztów sztandarowych. Głównym celebran-

sem był ks. bp Ignacy Dec, a towarzyszyli mu ks. bp. Edward Janiak, o. prof. Zachariasz 

Jabłoński – definitor generalny oo. Paulinów, z udziałem wielu księży, opiekunów braci 

przewodnickiej z całej Polski. 

Po mszy św. rozpoczęły się prelekcje: 

 Grehard Hirschfelder – I-wszy błogosławiony diecezji świdnickiej – ks. Romuald 

Brudnowski 

 Pielgrzymi wiary z Ziemi Kłodzkiej – o. prof. Zachariasz Jabłoński 

 20-lecie Parku Narodowego Gór Stołowych – Tadeusz Kandafer 

 50-lecie kapłaństwa o. Jana Golonki – syna Ziemi Sądeckiej, w fotografii przewodników 

sądeckich. 

Po części prelekcyjnej wystąpił przybyły w drugim dniu pielgrzymki prezes ZG PTTK 

kol. Lech Drożdżyński. Podziękował duchowieństwu, organizatorom i wszystkim przewodni-

kom za udział w pielgrzymce. Przewodniczący Komisji Przewodnickiej ZG PTTK i Przewod-

niczący Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK kol. Stanisław Kawęcki przedstawił 

główne zadania oraz kalendarz imprez przewodnickich. Na zakończenie ks. bp. Edward 

Janiak złożył podziękowanie organizatorom za wzorowe opracowanie i realizację programu 

pielgrzymki. Kol. Barbara Okońska  - przewodniczka częstochowska i główna koordynatorka 

poszczególnych pielgrzymek zakomunikowała, że organizatorami XXX Jubileuszowej Piel-

grzymki Przewodników Turystycznych na Jasną Górę będą przewodnicy częstochowscy.  

Na zakończenie pielgrzymki, po modlitwie Anioł Pański i błogosławieństwie ks. bpa Janiaka, 

zostały wyprowadzone poczty sztandarowe. 

W XXIX Ogólnopolskiej Pielgrzymce Przewodników Turystycznych na Jasną Górę wzięło 

udział ok. 1200 osób. Szkoda tylko, że z Krakowa wzięło udział zaledwie 14 przewodników. 
 

przygotował: Kazimierz Synowski  
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Konkurs plastyczny   
 

Poniżej przedstawiamy regulamin XI Konkursu Plastycznego dla dzieci o specjalnych potrze-

bach edukacyjnych „Chronimy przyrodę ojczystą”. 

Cele i założenia programowe: 

- Poznanie najpiękniejszych zakątków Polski; 

- Integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ze społeczeństwem poprzez przedstawienie 

ich możliwości twórczych; 

- Terapia przez sztukę, jako jedna z ważnych form rehabilitacji i uspołecznienia dzieci i mło-

dzieży specjalnej troski; 

- Zachęcanie do zdrowego trybu życia. 

Zasady uczestnictwa: 

- Konkurs opracowany został z myślą o dzieciach i młodzieży specjalnej troski; 

- Technika wykonania prac: malarstwo, grafika, rysunek; 

- Rozmiar: maksimum arkusz A4 (210 x 297 mm); 

- Prace o większych formatach nie będą kwalifikowane do nagród oraz wyróżnień; 

- Każdą pracę należy na odwrocie opisać: imię i nazwisko, rok urodzenia, adres autora, 

nr telefonu autora lub opiekuna, rodzaj niepełnosprawności, tytuł, technika, rok wykonania 

pracy, adres placówki; 

- Każdy uczestnik konkursu może przysłać tylko jedną pracę. 

Jury: 

- Organizatorzy powołają jury pod przewodnictwem artysty - malarza. 

Nagrody: 

- Przewidujemy 3 nagrody oraz 10 wyróżnień, mogą być dodatkowe nagrody specjalne; 

- Autorzy prac nagrodzonych i wyróżnionych otrzymają dyplomy, a autorzy prac zakwalifiko-

wanych na wystawę konkursową otrzymają pamiątkowe Świadectwa Udziału. 

Czas trwania: 

- Przysyłanie prac na adres: „Krzeszowiacy” Oddział Krakowski PTTK, 31-029 Kraków, 

ul. Zyblikiewicza 2b, do dnia 15.04 2013 r.; 

- Obrady jury do dnia 13.05.2013 r.; 

- Wernisaż: czerwiec 2013 r. 

Postanowienia końcowe: 

- Przesyłane na konkurs prace przechodzą na własność organizatora – Koła PTTK „Krzeszo-

wiacy” i mogą być eksponowane na wystawach, wykorzystane do publikacji i przeróbek 

poligraficzno-komputerowych, sprzedane na aukcjach dobroczynnych, ofiarowane w formie 

upominków; 

- Autorzy prac biorących udział w konkursie wyrażają zgodę na wykorzystywanie i przetwa-

rzanie własnych danych przez organizatora konkursu – Ustawa o ochronie danych osobo-

wych z dn. 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 133, poz. 833 z późn. zm); 

- Uczestnicy przesyłając prace na konkurs w pełni zgadzają się z regulaminem imprezy; 

- Laureaci prac nagrodzonych oraz wyróżnionych zostaną powiadomieni o wynikach kon-

kursu i zaproszeni na wernisaż; 

- Nagrody nie odebrane w dniu wernisażu przechodzą na kolejną edycję konkursu 

plastycznego. 

 
organizator: Koło PTTK „Krzeszowiacy” 
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Spotkania Komisji Krajoznawstwa, Historii i Tradycji 

 

Spotkania Komisji Krajoznawstwa, Historii i Tradycji  w sezonie 2013 

odbywać się będą wraz z prelekcją w Domu Turysty PTTK w Krakowie przy 

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

Początek spotkań – godz. 17.00. 

w następujących  terminach: 
 

03.04. Komorowscy i Habsburgowie w Żywcu – Urszula Ormicka 

20.04. POWIŚLE wycieczka metodyczno-dydaktyczna – Edward Fietko, Janusz Palarz, 

Bronisława Polak 

08.05. Narada aktywu krajoznawczego (wybory Komisji Krajoznawstwa Historii i Tradycji 

na lata 2013-2016) – Janusz Palarz, Zbigniew Twaróg 

05.06. Region Gorzowa Wielkopolskiego wspomnienia z CZAK'2011 – Teresa i Henryk 

Hadaszowie 

04.09. Miechowici w Małopolsce – Włodzimierz Barczyński 

02.10. Polskie Towarzystwo Tatrzańskie - 140 rocznica; 

Elfryda Trybowska czł. PTT - 100-lecie urodzin – Wiesław A. Wójcik 

06.11. Ojcowizna - osiągnięcia młodzieży pow. myślenickiego – Stanisław Cichoń 

04.12. Kresy Wschodnie - przenikanie kultur – Józef Partyka 

Na spotkania Komisji zapraszamy również i inne osoby zainteresowane krajoznawstwem. 
 

przygotował Przewodniczący KKHiT  

Janusz Palarz 
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kwartalnik organizacyjny Oddziału Krakowskiego PTTK. 31-029 Kraków, ul. Zyblikiewicza 2b 
www.krakow.pttk.pl                                                red. naczelny Krzysztof R. Hubicki 

numer zamknięto dnia 15 marca 2013 r. 
zdjęcie na pierwszej stronie: 

K.. Hubicki – Siwa Polana. Obelisk upamiętniający lądowanie papieskiego helikoptera  
i pobyt papieża Jana Pawła II w Dolinie Chochołowskiej w roku 1983 

J. Ślusarczyk – Dolina Jarząbcza. Obelisk upamiętniający pobyt papieża Jana Pawła II  
w Dolinie Chochołowskiej w roku 1983 
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