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Krótka historia jesiennych zlotów na Hali Krupowej 

 

W dniu 5 października 2014 roku wszystkie ścieżki znakowane i nieznakowane prowadzące 

do schroniska PTTK na Hali Krupowej w Paśmie Policy w Beskidzie Żywieckim znów 

zapełnią się turystami górskimi. W dniu tym odbędzie się Jubileuszowy 60 Jesienny Zlot 

Turystów Górskich Oddziału Krakowskiego PTTK na Hali Krupowej. Zlot nieprzerwanie od 

60 lat organizowany jest przez Komisję Turystyki Górskiej Oddziału Krakowskiego PTTK 

powołaną w kwietniu 1955 r. Pierwszy Zlot odbył się 9 października 1955 r. i połączony był 

z uroczystym otwarciem schroniska górskiego PTTK na Hali Krupowej. Organizacja 

i przeprowadzenie Zlotu spoczywała w rękach Komitetu Organizacyjnego Zlotu w skład 

którego wchodzili działacze ówczesnej Komisji Turystyki Górskiej Oddziału Krakowskiego 

PTTK z jej przewodniczącym kol. Stanisławem Mildnerem oraz kol. Zbigniewem Twarogiem 

i kol. Wojciechem Biedrzyckim. Prezesem Oddziału Krakowskiego PTTK był wówczas kol. 

Janusz Grzybowski. W pierwszym Zlocie wzięło udział 420 turystów, zorganizowanych 

w 109 drużynach. Wędrowano na trasach jedno-, dwu- i trzydniowych, wyznaczonych przez 

organizatorów. Wśród uczestników Zlotu przeważała młodzież z krakowskich szkół i harce-

rze. Nagrodzonymi drużynami były: drużyna z II Liceum Ogólnokształcącego z Krakowa, 

koło 49 przy Technikum Gastronomicznym z Krakowa ,drużyna Międzyszkolnego Ośrodka 

Turystyczno-Krajoznawczego w Krakowie i drużyna koła 84 przy Zakładach Produkcji 

Pomocniczej KZIP.  

Od samego początku narodzin Zlotu to jest od 

roku 1955 jesienne zloty turystów odbywają się 

tradycyjnie na Hali Krupowej. W sześć-

dziesięcioletniej jednak tradycji wystąpiły trzy 

przypadki odstępstwa. W roku 1968 Zlot za-

kończył się w Sidzinie obok Domu Dziecka, 

w roku 1970 zakończenie miało miejsce w Su-

chej Górze nad Skawicą, a w roku 1984 obok 

szkoły podstawowej na Polankach Sidzińskich. 

Powodem zmian były prowadzone w tym czasie 

roboty remontowe w schronisku. Zawsze jednak 

turyści musieli wyjść na Halę Krupową, gdyż 

tam usytuowany był punkt kontrolny Zlotu, 

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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na którym dyżurowali przedstawiciele organizatorów, dokonując potwierdzenia „zdobycia” 

Hali Krupowej. Do 1965 roku Zloty odbywały się w terminach wrześniowych lub paździer-

nikowych. Od roku 1966 mają stały, ustalony przez organizatorów, a także zaakceptowany 

i utrwalony w pamięci turystów górskich termin, jakim jest pierwsza niedziela października. 

Wśród uczestników Zlotu przeważali i nadal zdecydowanie przeważają turyści górscy 

Oddziału Krakowskiego PTTK, w tym młodzież ze szkolnych kół PTTK oraz harcerze 

z Krakowskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego. Liczny udział w Zlocie brali i biorą 

członkowie PTTK i turyści z innych miejscowości jak: Bielska-Białej, Chrzanowa, 

Krzeszowic, Nowego Sącza, Nowego Targu, Oświęcimia, Rabki, Trzebini, Skawiny, Suchej 

Beskidzkiej, Spytkowic, Wadowic, Wieliczki. Od roku 2009 liczny udział w Zlocie biorą 

koleżanki i koledzy z Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK z Krakowa. W sześćdziesięciolet-

niej historii Zlotu nie brakło turystów z innych miast, nawet tak odległych od Krakowa jak 

Bydgoszcz czy Warszawa. Liczba uczestników Zlotów jest zmienna i wacha się od 102 

w roku 1956 do 2100 w roku 1965. „Tłustymi latami” pod tym względem były lata: 1966 – 

2000 uczestników, 1969 – 1997 uczestników, 1973 – 1700 uczestników, 1975 – 1778 

uczestników. „Chudymi” natomiast lata: wspomniany już rok 1956 – 102 uczestników, 1957 

– 284 uczestników, 1959 – 300 uczestników. Od 1989 roku liczba uczestników wacha się 

w przedziale 400 – 800 osób. Uczestnicy Zlotu corocznie nagradzani są licznymi nagrodami 

rzeczowymi w postaci sprzętu turystycznego i wydawnictw turystycznych (mapy, 

przewodniki). Prowadzona była i jest rywalizacja o Puchary: Marszałka Województwa 

Małopolskiego, Zarządu Oddziału Krakowskiego PTTK, Zarządu Wojewódzkiego PTTK, 

Przewodniczącego Komisji Turystyki Górskiej oraz Ciupagę Prezesa Oddziału Krakowskiego 

PTTK. Od roku 1991 drużyny – koła rywalizują o: 

- Puchar Marszałka Województwa Małopolskiego dla najliczniejszej grupy/koła w kategorii 

osób dorosłych, 

- Puchar Prezesa Oddziału Krakowskiego PTTK dla najliczniejszej grupy/koła w kategorii 

młodzieży. 

Rekordzistą w ilości zdobytych nagród w kategorii osób dorosłych jest koło PTTK nr 45 

z Krakowa, którego przedstawiciele zdobyli dotychczas 31 nagród w różnych kategoriach 

i grupach rywalizacji. Kolejne miejsce w tej kategorii zajmują: koło PTTK nr 1 „Pielgrzym” – 

dwunastokrotny triumfator oraz Oddział PTTK przy kopalni Siersza w Trzebini – 

ośmiokrotny triumfator. Ostatnie lata przyniosł zdecydowaną dominację Koła Grodzkiego 

PTTK z Krakowa. Koło Grodzkie wygrało rywalizację zlotową w kategorii osób dorosłych 

pięciokrotnie (nieprzerwanie od 2009 r.). W grupie 

młodzieżowej prym wiodą harcerze z „Zielonego 

Szczepu” z Krakowa zdobywcy 18 nagród, na dalszych 

miejscach lokują się: Szkolne Koło PTTK nr 22 przy 

Szkole Podstawowej nr 53 z Krakowa – 9 zwycięstw od 

roku 2003. Kolejne miejsca zajmują: Zespól Szkół 

Budowlanych z Krzeszowic – 8 zwycięstw, Szczep 

harcerski „Watra” z Krakowa – 6 zwycięstw i Koło 

PTTK nr 153 przy Technikum Kolejowym w Krakowie – 

6 zwycięstw.  

Od 1987 roku w program zlotu na trwale wpisały się 

msze święte w intencji turystów górskich odbywające się 

w Kaplicy Matki Boskiej Opiekunki Turystów pod 

szczytem pobliskiej Okrąglicy. W roku 2016 obchodzić 

będziemy 30. rocznicę powstania Kaplicy i odprawienia 

pierwszej mszy świętej. Podczas dotychczasowych 

pięćdziesięciu dziewięciu Zlotów pogoda towarzyszyła 
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przeróżna, od letniej po zimową. Świeciło słońce, była cudowna polska jesień i „babie lato” 

jak również opady deszczu, zamiecie śnieżne, kilkunastocentymetrowa warstwa śniegu 

i kilkustopniowy mróz. Pogoda nigdy jednak nie odstraszała turystów dążących wytrwale na 

metę Zlotu na Hali Krupowej na spotkanie ukochanych gór i górskich przyjaciół. Tradycją 

imprezy jest rozprowadzanie przez organizatorów wśród uczestników pamiątkowych, 

metalowych odznak zlotowych, których projektantami byli członkowie oddziałowej KTG. 

Projekty znaczków tworzył zmarły kol. Andrzej Ślusarczyk, potem obecny sekretarz Komisji 

kol. Andrzej Kusiak, a w ostatnim okresie kol. Nino Ajdinowicz. Tej pięknej imprezy nie 

byłoby, gdyby nie praca i społeczne zaangażowanie rzeszy działaczy Komisji Turystyki 

Gorskiej Oddziału Krakowskiego PTTK. Wśród wielu osób należy wyróżnić długoletnich 

byłych i obecnych działaczy KTG: koleżanki: Danutę Drejak, Barbarę Grocholę, Barbarę Kic, 

Annę Wawrzykowską, Jolantę Wyznakiewicz, i kolegów: Mariana Garusa, Andrzeja 

Jasińskiego, Mieczysława Kajdę, Zdzisława Korusiewicza, Andrzeja Kusiaka, Jana 

Laurynowa, Stanisława Lewandego, Stanisława Szarskiego, Andrzeja Ślusarczyka, 

Zbigniewa Twaroga – przewodniczącego Sekcji Górskiej w latach 1953-55, Józefa Woźniaka, 

Mariana Zalewskiego. 

Z kronikarskiego obowiązku pragnę odnotować, że w roku jubileuszowego Zlotu pracami 

Komisji Turystyki Gorskiej Oddziału Krakowskiego PTTK kieruje kol. Kamil Barwacz wraz 

z wiceprzewodniczącymi kol. Barbarą Kic i kol. Marianem Garusem, a Prezesem Oddziału 

Krakowskiego PTTK jest kol. Janusz Worotniak. 
 

 

 

opracował Marian Garus 

Komisja Turystyki Górskiej 

zdjęcia Julian Ślusarczyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LX Zlot Turystów Górskich na Hali Krupowej 

 

Tradycyjnie, w pierwszą niedzielę października, Komisja Turystyki Górskiej Oddziału 

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

w Zlocie Turystów Górskich na Hali Krupowej. 

ORGANIZATOR 
Organizatorem LX Zlotu Turystów Górskich „Hala Krupowa 2014” jest Komisja Turystyki 

Górskiej Oddziału Krakowskiego PTTK. 

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

organizacje oraz turyści indywidualni. Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje Biuro 

Oddziału Krakowskiego PTTK w Krakowie, ul. Zyblikiewicza 2b (wejście obok kasyna). 
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PRZEBIEG ZLOTU 
Punkt startowy trasy oraz jej przebieg jest dowolny pod warunkiem, że uczestnicy zgłoszą się 

na mecie Zlotu na Hali Krupowej w godz. 11
00

-13
30

 w dniu 5 października 2014 r. 

Uroczyste zakończenie Zlotu odbędzie się o godzinie 13
30

. 

Drużyny, które nie zgłoszą się do godz. 13
30

 nie będą brały udziału w punktacji do nagród 

i pucharów przechodnich.  

WPISOWE 
 Wpisowe w wysokości 12,- zł przyjmuje Biuro Oddziału wraz ze zgłoszeniem do dnia 

1 października 2014 r. 

UPRAWNIENIA UCZESTNIKÓW 
W ramach wpisowego, uczestnicy otrzymują: 

 pamiątkową odznakę zlotową, 

 potwierdzenie punktów do GOT, 

 odcisk  okolicznościowego stempla z okazji Zlotu, 

 nagrody przechodnie dla najlepszych. 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW 
 zgłoszenie udziału w terminie do dnia 1 października 2014 r., 

 przybycie na metę Zlotu w godzinach przyjmowania, 

 przestrzeganie zasad kultury turystycznej i ochrony przyrody, 

 przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu. 

NAGRODY PRZECHODNIE 
 Puchar Marszałka Województwa Małopolskiego dla najliczniejszej grupy (koła) osób 

dorosłych biorącej udział w Zlocie. 

 Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Krakowskiego PTTK dla najliczniejszej grupy (koła) 

młodzieży szkolnej biorącej udział w Zlocie. 

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

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

wane przez uczestników. Uczestnicy nie będący członkami PTTK ubezpieczają się od 

następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. 

Uczestnicy ubezpieczają się indywidualnie na własny koszt i we własnym zakresie. 

 Wszystkich zainteresowanych informujemy, że o godzinie 12
00

 w kaplicy na Okrąglicy 

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

Na następnej stronie przedstawiamy dla przypomnienia schemat znakowanych szlaków 

turystycznych w obrębie pasma Polic oraz punktację do Górskiej Odznaki Turystycznej. 
 

 

Uczestnikom życzymy słonecznej pogody na trasach zlotu! 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

fot. J. Ślusarczyk 
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Nr Trasa dojścia Kolor szlaku 
Czas przejścia Punkty 

do GOT w górę w dół 

1 
Juszczyn – Jawor 

– Hala Krupowa 
żółty 4½ 4 18/11 

2 
Kojszówka – Burdelowa – Cupel – 

Okrąglica – Hala Krupowa 
niebieski  

potem czerwony 
5 4 22/16 

3 
Osielec – Cupel – Okrąglica  

– Hala Krupowa 
zielony  

potem czerwony 
4¼ 3¼ 22/16 

4 
Bystra – Cupel – Okrąglica  

– Hala Krupowa 
czerwony 4¾ 4 23/16 

5 
Sidzina (centrum) – Malinowe  

– Okrąglica – Hala Krupowa 
niebieski 4½ 3½ 24/19 

6 
Sidzina (centrum) – Dom Dziecka  

– Hala Krupowa 
niebieski  

potem zielony 
3 2½ 14/9 

7 
Sidzina Wielka Polana  

– Hala Krupowa 
czarny 1½ 1 9/5 

8 
Przeł. Zubrzycka – Polica  

– Hala Krupowa 
niebieski  

potem czerwony 
2½ 2¼ 17/13 

9 
Przeł. Krowiarki – Kiczorka 

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

10 
Zawoja Lajkonik – Kiczorka (Hala 

Śmietanowa) – Hala Krupowa 
żółty  

potem czerwony 
3¼ 2¾ 18/13 

11 
Zawoja Mosorne – Kiczorka (Hala 

Śmietanowa) – Hala Krupowa 

niebieski  
potem żółty 

potem czerwony 
4 3½ 17/13 

12 
Zawoja (centrum) – Spalenica  

– Hala Krupowa 
zielony 3¾ 2¾ 15/10 

12a 

Zawoja (centrum) – Spalenica – 

Kiczorka (H.Śmietanowa) – Polica  

– Hala Krupowa 

zielony  
potem niebieski 

potem żółty 
potem czerwony 

4¼ 3¼ 21/18 

13 
Skawica Górna – Sucha Góra  

– Hala Krupowa 

niebieski 
2½ 2 14/9 

Komisja Turystyki Górskiej 

Oddział Krakowski PTTK 
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Jesień z B.O.R.T. 

 

Niżej podajemy terminy i miejsca wycieczek organizowanych jesienią 2014 roku przez Biuro 

Obsługi Ruchu Turystycznego Oddziału Krakowskiego PTTK.  

28 września 

Góry Choczańskie. Bukowina – Liptowski Zamek (993 m npm) – Kalameny, Lucky (pobyt 

w Aquaparku, w drodze powrotnej zwiedzanie kościoła artykularnego w Leszczynach. 

Cena: 100,- zł + 20,- € wstępy 

4-5 października 

Twierdza Przemyśl i nie tylko. I dzień: Sanok (zwiedzanie miasta i muzeum Beksińskiego), 

Krasiczyn (zwiedzanie pałacu Krasickich), Przemyśl; II dzień: Przemyśl (zwiedzanie Starego 

Miasta, Twierdzy, Kruhel), w drodze powrotnej do Krakowa zwiedzanie pałacu w Dubiecku. 

Cena: 255,- zł + 50,- zł wstępy 

11 października 

Dwa zamki i browar. Sucha Beskidzka (zwiedzanie zamku i centrum). Przejazd do Lachowic 

(kościół drewniany), a następnie zwiedzanie żywieckiego zamku i browaru. 

Cena: 65,- zł + 60,- wstępy 

12 października 

Jesienna wycieczka w Małe Pieniny. Spacer z Jaworek przez rezerwat Biała Woda na Przełęcz 

Rozdziele. Przejście granią Małych Pienin. Zejście do Jaworek.   

Cena: 75,- zł 

18-19 października 

W krainie pierników. I dzień: zwiedzanie Torunia: spacer po rynku, zwiedzanie muzeum 

w Ratuszu, Dwór Artusa, pomnik M. Kopernika, Kamienica pod gwiazdą, Krzywa wieża. 

II dzień: zwiedzanie Torunia ciąg dalszy: Dom Mikołaja Kopernika, Katedra śś. Janów 

i Kościół Św. Jakuba, zamek krzyżacki. W drodze powrotnej zwiedzanie Brześcia 

Kujawskiego (zespół staromiejski, gotycki kościół p.w. św. Stanisława Biskupa). Powrót do 

Krakowa. 

Cena: 370,- zł + 80,- zł wstępy 

25 października 

Szlak polichromii brzeskich. Wycieczka w okolice Brzegu. Na trasie obiekty w miejscowo-

ściach Małujowice, Krzyżowice, Lewin Brzeski. Zwiedzanie Brzegu. 

Cena: 130,- zł  

26 października 
Wycieczka piesza gdzieś między skałami. Kraków, początek Przewodziszowice; po drodze 

gotycka strażnica, pustelnia Św. Ducha, Wampirek, Zamek Ostrężnik, Diabelskie Mosty, 

Grota Niedźwiedzia, Złoty Potok, Kraków. 

Cena: 70,- zł 

8-11 listopada 

Śladami Aleksandra Fredry. I dzień: Przeworsk (zwiedzanie). Przejazd na Ukrainę. Sądowa 

Wisznia (zwiedzanie), Gródek (zwiedzanie), Lwów (zwiedzanie); II dzień: Krechów 

(zwiedzanie), Żółkiew (zwiedzanie), Kulikow (zwiedzanie), Lwów; III dzień: Wielki Lubień 

(zwiedzanie), Rudki (zwiedzanie), Krościenko Wyżne (zwiedzanie), Iwonicz; IV dzień: 

przejazd na Słowację, Świdnik (zwiedzanie), Bardejów (zwiedzanie), Stara Lubowla 

(zwiedzanie zamku). Powrót do Krakowa. 

Cena: 725,- zł + wstępy ok. 50,- € 
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15 listopada 
Cmentarze I wojny światowej wokół Krakowa. Zwiedzanie cmentarzy Wielkiej Wojny 

między innymi w Krakowie, Górce Kościelnickiej, Wieliczce, Łagiewnikach, Podgórzu. 

Cena: 60,- zł 

16 listopada 
Pasmo Barnasiówki. Wyjście z Myślenic, wejście na Barnasiówka (566 m npm), Diabelski 

Kamień. Zejście do Sułkowic. 

Cena: 65,- zł 

22-23 listopada 

Zamki wokół Łodzi. I dzień: Piotrków Trybunalski (zamek królewski, fragment murów 

miejskich, rynek, synagogi, cerkiew i kościoły z Matkami Boskimi Piotrkowską i Trybunal-

ską), Sulejów (opactwo), Łódź); II dzień: Rawa Mazowiecka (ruiny zamku ks. 

Mazowieckich), Łowicz (Stary i Nowy Rynek, Kolegiata, ruiny zamku prymasowskiego, 

zespół romantyczny gen. Klickiego), Łęczyca (stare miasto, zamek), Uniejów (zamek). 

Cena: 300,- zł + wstępy ok. 80,- zł 

29 listopada 
Pałac i dwa zamki. Pszczyna (zwiedzanie pałacu i ogrodu), Promnice (zwiedzanie za-

meczku), Zamek Lipowiec (zwiedzanie). Powrót do Krakowa. 

Cena: 95,- zł + wstępy ok. 35,- zł 

30 listopada 
Zamknięcie sezonu górskiego. Wejście przez Działek i Schronisko Kudłacze na Łysinę 

(891m npm). Zejście do Poręby przez Suchą Przełęcz. 

Cena: 65,- zł 

6-7 grudnia 
Nitra i okolice. I dzień: po drodze z Krakowa zwiedzanie zamku w Bojnicach. Zwiedzanie 

Nitry, zamku w Nitrze, muzeum diecezjalnego, Starego Miasta dolnego i górnego; II dzień: 

zwiedzanie Kalwarii, spacer do kaplicy św. Michała. W drodze powrotnej zwiedzanie 

Zvolenia wraz z zamkiem oraz Wilkolińca (górskiej wsi na liście UNESCO). 

Cena: 400,- zł + wstępy ok. . 50,- € 

Oferta oraz ceny wycieczek mogą ulec zmianie, dlatego bliższe informacje  
na temat proponowanych wycieczek Czytelnicy uzyskają w BORT 

Rezerwacja miejsca na wycieczce jednodniowej na podstawie wniesienia opłaty rezerwacyjnej, 

która wynosi 20 PLN. W przypadku wyjazdów wielodniowych zapisy na dwa miesiące przed 

planowanym terminem. Opłata rezerwacyjna wynosi 150 PLN. Wpłaty można wnosić 

w siedzibie biura ul. Zyblikiewicza 2b w Krakowie w dni robocze 9:00-17:00 lub też na konto 

bankowe: 33 1160 2202 0000 0000 2756 0238 (Bank Millenium).  

Biuro zastrzega sobie prawo do odwołania wycieczki ze względu na małą ilość zgłoszonych 

uczestników. Jednocześnie biuro zastrzega sobie prawo do zmiany programu wycieczki ze 

względu na zaistniałe okoliczności 

 

 

 

 

 

 

Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego – Oddział Krakowski PTTK 

31-029 Kraków, ul. Zyblikiewicza 2b 

codziennie w godz. 9 - 17 

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

Muzeum Regionalne Młodej Polski Oddziału 

Krakowskiego PTTK „Rydlówka” zwane popu-

larnie „Rydlówką” mieści się w drewnianym 

dworku, zbudowanym z końcem XIX w. przez 

malarza Włodzimierza Tetmajera. W dniu 20 

listopada 1900 roku odbyło się w dworku 

wesele poety Lucjana Rydla z córką bronowic-

kiego chłopa Jadwigą Mikołajczykówną. 

Wydarzenie to stało inspiracją do napisania 

przez Stanisława Wyspiańskiego dramatu 

„Wesele” uznanego za jedno z największych 

dzieł literatury polskiej. W 1908 roku dworek 

nabył od Włodzimierza Tetmajera Lucjan Rydel i po czteroletniej przebudowie zamieszkał 

w nim wraz z rodziną. Dom ten do dziś stanowi własność rodziny Rydlów. W roku 1968 

w wyniku pożaru dworek uległ częściowemu zniszczeniu.  Działacze społeczni, skupieni 

wokół Oddziału Krakowskiego PTTK: Mieczysław Borek, Michał Drozdowski, Krystyna 

Pawłowska oraz Stanisław Waltoś, sugerowali aby w wyremontowanej „Rydlówce” urządzić 

muzeum. Muzeum miałoby być poświęcone twórcom okresu Młodej Polski związanymi 

w różny sposób z Bronowicami oraz historii niezapomnianego wesela Lucjana Rydla 

z Jadwigą Mikołajczykówną. Za zgodą właścicieli na ten cel została przeznaczona najstarsza 

część budynku. Po gruntownym remoncie, zebraniu odpowiednich eksponatów, w rok po 

nieszczęśliwych wydarzeniach, w dniu 21 listopada 1969 roku nastąpiło oficjalne otwarcie 

Muzeum Regionalnego Młodej Polski Oddziału Krakowskiego PTTK „Rydlówka”. W organi-

zację Muzeum duży wkład włożyła rodzina Rydlów. Prócz księgozbioru i fotografii, Muzeum 

posiada około 200 muzealiów związanych z etnografią, historią i sztuką okresu Młodej Polski 

oraz folklorem Bronowic. Składają się na nie depozyty rodziny Rydlów, dary osób 

prywatnych, przedmioty zakupione oraz wypożyczone z krakowskich muzeów. Ekspozycja 

stała mieści się w pomieszczeniach na parterze. Trasa zwiedzania obejmuje cztery pomiesz-

czenia. W „świetlicy”, gdzie mieściła pracownia i biblioteka Lucjana Rydla eksponowane są 

obrazy malarzy zauroczonych Bronowicami. W całym Muzeum można obejrzeć obrazy 

Włodzimierza Tetmajera, Jana Stanisławskiego, Wincentego Wodzinowskiego, Kazimierza 

Sichulskiego, Stefana Filipkiewicza, Tadeusza Noskowskiego, Henryka Uziembły. W „izbie 

tanecznej” uwagę zwraca portret Lucjana Rydla z „Primaverą” namalowany przez Stanisława 

Wyspiańskiego. Eksponowane są oryginalne stroje bronowickie z okresu wesela – ubranie 

krakowskie Jadwigi Rydlowej i kaftan Jana Mikołajczyka. W pomieszczeniu zwanym 

„Sceną” ustawiono meble i przedmioty oraz inne elementy wyposażenia według opisu jaki 

Wyspiański zamieścił na stronach dramatu, a w izbie ,,Alkierz” zaprezentowano pamiątki po 

uczestnikach wesela Rydla, którzy później stali się bohaterami „Wesela” Wyspiańskiego. 

Oprócz stałej wystawy Muzeum prowadzi bogatą działalność pozawystawienniczą: odczyty, 

prelekcje, lekcje historii z młodzieżą, wieczorki przy świecach i wiele innych działań, aby 

przybliżyć atmosferę tamtych czasów. Tradycją stało się „Osadzenie chochoła” organizowane 

corocznie w listopadzie w rocznicę wesela i rocznicę otwarcia Muzeum. W tym roku 

planowana jest szczególna edycja „Osadzenie chochoła”, gdyż będzie nawiązywać do 45. 

rocznicy powstania Muzeum Regionalnego Młodej Polski Oddziału Krakowskiego PTTK 

„Rydlówka”. 

zebrał Krzysztof R. Hubicki 
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Spotkania Komisji Kół 

 

Komisja Kół zaprasza na jesienne spotkania w następujących terminach: 

20 PAŹDZIERNIKA W programie: konkurs na najciekawiej prowadzoną kronikę. 

17 LISTOPADA W programie: spotkanie z działaczami Koła Organizatorów Turystyki.  
15 GRUDNIA W programie: Opłatkowy Klub Prezesów. 

Wszystkie spotkania odbywać się będą w siedzibie Oddziału Krakowskiego PTTK w Krakowie 

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

Konkurs Kronik 

 

Komisja Kół Oddziału Krakowskiego PTTK ogłasza coroczny Konkurs Kronik.  

Oto jego regulamin. 
 

1. W konkursie mogą przedstawić swoje Kroniki wszystkie jednostki organizacyjne 

zrzeszone w Oddziale Krakowskim PTTK (Koła, Kluby, Komisje). 

2. Pod uwagę będą brane opisy wydarzeń w życiu danej jednostki w okresie ostatniego roku 

(od października do października) ilustrowane zdjęciami, wycinkami z czasopism, 

programami imprez itp. 

3. Kroniki należy dostarczyć na zebranie Komisji Kół w dniu 20 października br. o godz. 

16.30 do siedziby Oddziału. 

4. Kroniki oceniać będą członkowie Komisji Kół. 

5. Ogłoszenie wyników nastąpi na zebraniu Komisji Kół w tym samym dniu. 

6. Najciekawiej prowadzone Kroniki zostaną wyróżnione dyplomami. 

7. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji Kół. 
 

przewodniczący Komisji Kół  

Janusz Worotniak 

 

Portal Szlaki Turystyczne Małopolski 

 

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej w Krakowie zaprasza na wirtualne spacery 

po szlakach turystycznych Małopolski. Do dyspozycji turystów zostały oddane 

dwa portale interaktywne „Geoportal” oraz „Portal Krajoznawczy”. Narzędzia 

pozwalające szczegółowo zaplanować wycieczkę pieszą, rowerową, narciarską 

oraz zapewnić minimum informacji krajoznawczej o regionie, a zwłaszcza o atrakcjach 

znajdujących się na szlakach turystycznych. 

 

Celem projektu jest uruchomienie nowego produktu turystycznego – regionalnego systemu 

szlaków turystycznych – poprzez uporządkowanie szlaków turystycznych oraz informacji 

o ich przebiegach wraz z utworzeniem regionalnego portalu o szlakach turystycznych przebie-

gających na terenie Małopolski, jako narzędzia zarządzania powstałym systemem szlaków 

znakowanych, a przez to stworzenie możliwości kształtowania jednolitej, spójnej marki 

szlaków turystycznych w Małopolsce.  

Projekt ma przyczynić się do rozwoju oferty produktu dla turystyki aktywnej, bazującej 

i wykorzystującej w sposób zintegrowany różnorodne zasoby naturalne, krajobrazowe, 

przyrodnicze, kulturowe wraz z istniejącą i rozwijaną infrastrukturą szlaków w Małopolsce. 
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Zakres rzeczowy projektu złożony jest z trzech komponentów, których skoordynowana 

realizacja w efekcie ma przynieść rozwój kompleksowego produktu turystycznego 

Małopolski.  

Są to: 

- zinwentaryzowanie danych o szlakach i powiązanych z nimi atrakcjach turystycznych,  

- uporządkowanie infrastruktury szlaków turystycznych pieszych, 

- utworzenie regionalnego portalu szlakowego. 

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 pod nazwą: Szlaki turystyczne w Małopolsce – 

integracja różnorodnych szlaków i innych atrakcji turystycznych w spójny kompleksowy 

produkt regionalny. 

 

 
 

 

Geoportal – to zaawansowane narzędzie, dzięki któremu 

można uzyskać przestrzenną informację o szlakach turystycz-

nych w Małopolsce, przedstawionych na szczegółowych 

mapach i zdjęciach satelitarnych w postaci wielofunkcyjnej, 

wirtualnej mapy regionu. Portal ten daje możliwość zaplano-

wania trasy wycieczki, określenia jej długości, przewyższeń, 

podaje informacje o rodzaju i kolorze szlaków, wysokości, 

przekroju wysokościowym szlaku, dojściach do atrakcyjnych 

miejscowości – punktów wyjściowych.  

 

 

Portal Krajoznawczy – jest uzupełnieniem informacji prze-

strzennej wiedzą krajoznawczą. Pozwala on zapoznać się 

z ciekawymi informacjami na temat atrakcji historycznych, 

kulturowych, przyrodniczych, krajobrazowych, geologicznych 

i innych, w które Małopolska jest wyjątkowo bogata. 

 

 

 

 

 

Twórcy portalu mają nadzieję, że udostępniając tak bogaty, wirtualny przewodnik po znako-

wanych szlakach turystycznych Małopolski zachęcą do uprawiania aktywnej turystyki w tym 

atrakcyjnym krajoznawczo i przyrodniczo regionie!  

 

Adres internetowy: www.malopolska.szlaki.pttk.pl 
źródło: cotg.pttk.pl 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



12 biuletyn informacyjny 81 

 

 

Górskimi szlakami (16) 

 

Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze dojścia do schroniska PTTK im. K. Sosnowskiego 

na Hali Krupowej (Kucałowej) od strony południowej pasma Polic. 

1) Szlak znakowany kolorem zielonym rozpoczyna się 

na skrzyżowaniu dróg do Sidziny Wielkiej Polany i Sidzinki 

Małej. Z przystanku Sidzina Dąb kieruje się on drogą w 

stronę osiedla Binkówka wspólnie ze znakami niebieskimi. 

Nieopodal skrzyżowania stoi pomnik poświęcony papieżowi 

Janowi Pawłowi II. Po przejściu około 2,5 km (40 min., 

35 min.) docieramy do wspomnianego osiedla. Po prawej 

stronie od maleńkiej drewnianej kaplicy można dotrzeć do 

Skansenu Kultury Ludowej. W tym miejscu szlak niebieski 

skręca w prawo na Przełęcz Malinowe, a zielony schodzi z 

szosy i wiedzie na zachód wśród zabudowań w kierunku 

Kordelki. Po minięciu coraz bardziej zarosłej właściwej Hali 

Krupowej szlak łączy się ze szlakiem czarnym z Sidziny 

Wielkiej Polany. Oba szlaki prowadzą prosto na Przełęcz 

Kucałową. Przejście z Binkówki na przełęcz to około 5 km, 

do pokonania 550 m przewyższenia. Czas przejścia około 

2 godz. 15 min., 1,5 godz..  

2) Druga ścieżka, szczególnie uczęszczana podczas 

Zlotów Turystów Górskich, to szlak znakowany kolorem 

czarnym z Sidziny Wielkiej Polany. Rozpoczyna się obok 

pola biwakowego przy drodze do Psiej Doliny. Wiedzie 

jednostajnie w górę. Dopiero po połączeniu ze szlakiem 

zielonym z Sidziny teren wypłaszcza się, a szlak wyprowa-

dza na rozległą Halę Kucałową (dla hali tej utarła się nazwa 

Hala Krupowa) na przełęczy o tej samej nazwie. Szlak 

długości około 3,5 km, 400 m przewyższenia.  Czas przej-

ścia około 2 godz., 1,5 godz. 

3) Kolejnym szlakiem wiodącym od południa jest szlak 

znakowany na niebiesko z Przełęczy Zubrzyckiej. Jest 

jednak mniej popularny ze względu na małą dostępność 

punktu wyjściowego. Około 1,5 km od przystanku w 

Sidzinie Wielkiej Polanie. Wiedzie podobnie jak szlak 

czarny jednostajnie w górę, lecz o nieco mniejszym nachyle-

niu. Od Czyrńca (Wierch Skorucne) szlak nieco obniża się, 

aby następnie osiągnąć Policę (1368 m). Na szczycie należy 

skręcić w prawo i za znakami czerwonymi Głównego 

Szlaku Beskidzkiego dojść do Przełęczy Kucałowej. 

Długość przeszło 6 km. Przewyższenie 540 m. Czas 

przejścia w obie strony około 2,5 godz. 

Z Przełęczy Kucałowej szlaki turystyczne prowadzą: do 

Skawicy doliną Skawicy Sołtysiej (około 7 km, szlak 

niebieski, czas przejścia 2 godz., 2,5 godz.); do Juszczyna 

Polany (około 4,5 km, szlak żółty, czas przejścia 1 godz. 

15 min., 1,5 godz.); do Zawoi Centrum przez Spalenicę 

(około 9,5 km, szlak zielony, czas przejścia około 2 godz. 
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45 min., 3 godz. 45 min.); do Zawoi Lajkonik przez  Halę Śmietanową i Mosorny Groń 

(około 10,5 km, szlak czerwony a potem żółty, czas przejścia 2 godz. 45 min., 3,5 godz.); 

do Zawoi Mosorne przez Halę Śmietanową i doliną Mosornego Potoku (około 11 km, szlak 

czerwony, potem niebieski, czas przejścia 3,5 godz., 4 godz.); na Przełęcz Krowiarki 

(około 10,5 km, szlak czerwony, czas przejścia 2 godz. 45 min., 3 godz.); na Okrąglicę do 

Kaplicy Matki Boskiej Opiekunki Turystów (około 700 m, szlak czerwony, czas przejścia 

około 0,5 godz. 15 min.). Natomiast do schroniska PTTK im. Kazimierza Sosnowskiego z 

przełęczy jest około 200 m, bez znaków, czas przejścia około 5 minut. 

Czasy przejścia podane powyżej są orientacyjne i mogą się różnić w zależności od warunków 

pogodowych i kondycji turysty oraz nie uwzględniają wydłużenia wycieczki przerwami na 

odpoczynek. 

Zapraszamy również do opisów szlaków w biuletynie 45 (Górskimi Szlakami część 8 – opis 

zabytków Małopolskiego Szlaku Architektury Drewnianej na szlaku Zawoja – Hala Krupowa 

– Sidzina) oraz w biuletynie 57 (Górskimi Szlakami część 12 – opis szlaku im. ks. Karola 

Wojtyły ze Skawicy poprzez Halę Krupową i Police na Przełęcz Krowiarki (Lipnicką). 
 

tekst Grzegorz. Hubicki 

zdjęcia 1 i 3 Julian Ślusarczyk 

zdjęcia 2 i 5 Krzysztof Hubicki 

zdjęcie 4 fotoszlak.blogspot.com 
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www.krakow.pttk.pl                                    red. naczelny Krzysztof R. Hubicki 

numer zamknięto dnia 18 września 2014 r. 

zdjęcie na pierwszej stronie: J. Ślusarczyk – Zlot turystów górskich na Hali Krupowej AD 2013.  
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