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Zarząd Oddziału Krakowskiego PTTK 
składa swoim członkom i sympatykom  

zdrowych i radosnych, 
Świąt Bożego Narodzenia  

 
W nadchodzącym 2016 roku  
sukcesów w życiu osobistym  

i zawodowym  
oraz niezapomnianych 

 wspomnień z wycieczek 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdania roczne za 2015 rok 

 

Przypominamy o składaniu sprawozdań rocznych ze stanu organizacyjnego i działalności 

programowej jednostek organizacyjnych Oddziału Krakowskiego PTTK za rok 2015, które 

należy sporządzić na dostarczonych formularzach w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 

8 stycznia 2016 roku. Po tym terminie jednostki będą wykazywane jako te, które nie złożyły 

sprawozdań. Kopia sprawozdania TK-K pozostaje w aktach koła, klubu, komisji. Zarząd 

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

o rzetelne i terminowe sporządzenie sprawozdań rocznych, gdyż będą stanowiły podstawę do 

rozdziału mandatów w Kampanii Sprawozdawczo-Wyborczej 2016. 

 

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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Komisja Turystyki Narciarskiej zaprasza 

 

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

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

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

wspaniałego śniegu oraz pogody (pogody ducha również). Informacje i zapisy podczas 

dyżuru KTN w poniedziałki w godzinach 17-18 w lokalu Oddziału Krakowskiego PTTK 

w Krakowie przy ul. Zyblikiewicza 2b.  

 

Poniżej przedstawiamy program imprez własnych Komisji Turystyki Narciarskiej Oddziału 

Krakowskiego PTTK oraz imprez organizowanych przez Komisję Turystyki Narciarskiej 

Zarządu Głównego PTTK i innych organizatorów w sezonie zimowym 2016. 

 

Imprezy własne organizowane przez KTN Oddziału Krakowskiego PTTK  

 

L.p. Impreza Termin Prowadzenie 

1. 
Gotkowice – Dział I – Dział II – Kamieniec 461 m – Kosmołów – Zadole 
Kosmołowskie – Szlak Orlich Gniazd – Gotkowice  
Sprzęt: narty śladowe 

23.01.2016 M. Garus 

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

06.02.2016 M. Garus 

3. 
Mszana Dolna – Adamczykowa – Potaczkowa – Góra Chabówka –
Potaczkowa – Adamczykowa – Mszana Dolna 
Sprzęt: narty śladowe 

27.02.2016 H. Zacharska 

4. 
Poręba Górna – Jasionów – Maciejowa – Stare Wierchy – Kopana 
Droga – Suchora  – Tobołów - droga stokowa – Poręba Górna 
Sprzęt: narty śladowe   

12.03.2016 M. Garus 

5. 

Zakończenie sezonu narciarskiego – Jaworzyna Kamieniecka 
Lubomierz Rzeki – Dolina Kamienicy – Jaworzyna Kamieniecka – Dolina 
Kamienicy – Lubomierz Rzeki 
Sprzęt: narty śladowe   

02.04.2016 H. Zacharska 

 

Imprezy organizowane przez KTN Zarządu Głównego PTTK  
oraz innych organizatorów 

 

1. styczeń/luty.2016 – IV Rajd Szlakami Narciarskimi Jaworzyny Krynickiej – Hala Łabowska 
Organizatorzy: Komisja Turystyki Narciarskiej Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu i 
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej w Krakowie. 
Zgłoszenia: kol. Edward Borek, kom. 664492411, e-mail: spnawojowa@interia.pl 
Sprzęt: narty skiturowe i śladowe, rakiety śnieżne 
 

2. 13-17.01.2016 – XLVIII Rajd Narciarski po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej na nartach 
śladowych – Siedlec Janowski    
Organizator: Klub Turystyczny „Ostańce”, 42-400 Zawiercie, ul. Sikorskiego 6, tel. 32 6721841, 
e-mail: pttk.zawiercie@neostrada.pl lub kol. Andrzej Strużecki, 42-400 Zawiercie, ul. Dolna 7, 
tel. 784231237, e-mail: a-str@o2.pl. Trasy wg regulaminu. 
Możliwość doszkolenia i przedłużenia uprawnień przodownika turystyki narciarskiej na tereny 
nizinne  
Sprzęt: narty śladowe 
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3. luty/marzec.2016 – IV Rajd Szlakami Narciarskimi Pasma Radziejowej – Przehyba 
Organizatorzy: Komisja Turystyki Narciarskiej Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu  
i Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej w Krakowie. 
Zgłoszenia: kol. Edward Borek, 33-300 Nowy Sącz, ul. Podmłynie 19, kom. 664492411,  
e-mail: spnawojowa@interia.pl  
Sprzęt: narty skiturowe i śladowe, rakiety śnieżne 
 

4. 11-14.02.2016 - IX Międzynarodowy Zimowy Zlot Turystów  „Międzygórze 2016”    
Organizatorzy: Komisja Turystyki Narciarskiej ZG PTTK, Oddziały PTTK Ziemi Kłodzkiej.   
Zgłoszenia: do 27.11.2015 Oddział PTTK im. M. Orłowicza w Międzygórzu, ul. Wojska 
Polskiego 2, tel. 748135195, e-mail: pttkmiedzygorze@idsl.pl. Możliwość zgłoszeń po terminie.  
Szczegóły na: www.pttkmiedzygorze.ta.pl 
Sprzęt: narty śladowe i skiturowe 
 

5. 24-28.02.2016 – XXXIV Ogólnopolski Bieszczadzki Rajd Narciarski 
Organizator: Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny Bieszczadzkiego Parku Narodowego, 
38-713 Lutowiska 2, tel. 13 4610166 oraz Oddział Bieszczadzki PTTK, 38-700 Ustrzyki 
Dolne, ul. Rynek 16, tel. 13 4611415, e-mail: pttk-bieszczady@o2.pl;   
Sprzęt: narty skiturowe i śladowe. 
 

6. 03-06.03.2016 – XVI Spotkanie Narciarzy Śladowych – Sudety  (Schronisko Andrzejówka) 
Organizatorzy: redakcja „Na Szlaku” i Klub Turystyczny PTTK „Ostańce”, 42-400 Zawiercie,  
ul. Sikorskiego 6, tel. 32 6721841 lub 32 6783993, e-mail: pttk.zawiercie@neostrada.pl lub 
kol. Andrzej Strużecki, 42-400 Zawiercie, ul. Dolna 7, tel. 32 6713177, e-mail: a-str@o2.pl. 
Możliwość doszkolenia i przedłużenia uprawnień przodownika turystyki narciarskiej.  
Sprzęt: narty śladowe 
 

7. 06-09.04.2016 – XI Spotkania Tatrzańskie im. Stanisława Szymulańskiego  
– Polana Chochołowska 
Organizator: KTN ZG PTTK, 31-010 Kraków, ul Jagiellońska 6 
Zgłoszenia: KTN ZG PTTK, 31-010 Kraków, ul Jagiellońska 6, tel. 12 4227431 z zaznaczeniem 
na kopercie: Chochołowska. Rezerwacja miejsc w schronisku indywidualnie z wystarczającym 
wyprzedzeniem tel. 18 2070510.  
Sprzęt: narty skiturowe 
 
 

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

od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. 

 
opracowanie: Marian Garus KTN 

 

 

Spotkania klubowe Przodowników Turystyki Górskiej 

 

W dniu 15 października br. w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie 

przy ul. Jagiellońskiej 6 odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Krakowskiego Klubu 

Przodowników Turystyki Górskiej. W trakcie Zebrania wręczono Małgorzacie Mazur dyplom 

KTG ZG PTTK, a medale KTG ZG PTTK otrzymali: Tadeusz Dziurzyński, Wojciech 

Komusiński, Artur Rotter, Julian Ślusarczyk, Jerzy Łaszkiewicz (nieobecny – nie odebrał 

odznaczenia, wyróżnienie zostanie wręczone w terminie późniejszym). Honorowym 

Przodownikiem Turystyki Górskiej został Jerzy B. Nowak.W zebraniu uczestniczył prezes 

Oddziału Krakowskiego PTTK Janusz Worotniak. Zebranie zainaugurowało obchody 

pięćdziesięciolecia Klubu. 
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Rada Klubu zaprasza na zimowe prelekcje, które odbywać się będą w poniedziałki od godz. 

19.00 w sali konferencyjnej na I piętrze lub w sali nr 17 na II piętrze Centralnego Ośrodka 

Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie, ul. Jagiellońska 6/6a (wejście odpowiednio drugą lub 

pierwszą bramą po prawej, idąc od ul. Szewskiej). 
 

14.12.2015 r.  „Australia” – Bronisław Pietruszka 
04.01.2016 r.  „Piryn” – Wojciech Komusiński - prelekcja z cyklu „50 lat KKPTG” 
11.01.2016 r.  „Pireneje - Pico de Aneto” – Marian Garus 
18.01.2016 r.  „Dawno temu w  Rumunii czyli 25 lat w Karpatach Rumuńskich” – Aleksander Dymek 
25.01.2016 r.  „Wokół Annapurny na XX-lecie Klubu” – Jacek Płonczyński - prelekcja z cyklu 

„50 lat KKPTG”‘ 
01.02.2016 r.  „W Alpach Szwajcarskich” – Wojciech Komusiński - prelekcja z cyklu  

„50 lat KKPTG” 
08.02.2016 r.  „Islandia” – Natasza Figiel 
15.02.2016 r.  „Lake District 3x3000+” – Bartłomiej Florczyk 
22.02.2016 r.  „Legiony w Karpatach” cz. 2 – Krzysztof Rzonca 
29.02.2016 r.  „Mój górski alfabet” – Jacek Ormicki - prelekcja z cyklu „50 lat KKPTG” 
07.03.2016 r.  „Picos de Europa i Camino Santiago de Compostela” – Julian Ślusarczyk 
30.03.2016 r.  „Siedmiogród” – Józef Maślanka 
 

źródło: Komunikat Klubowy15/4 KKPTG 

 

 

61. Zlot turystów górskich na Hali Krupowej 

 

W dniu 4 października 2015 r. przy 

schronisku PTTK na Hali Krupowej 

zakończył się 61. Zlot Turystów 

Górskich – kolejny rok górskich 

wędrówek dla członków Oddziału 

Krakowskiego PTTK. Imprezę, jak co 

roku, organizowała Komisja Turystyki 

Górskiej Oddziału Krakowskiego 

PTTK. Dzień Zlotu był słoneczny i bez 

deszczu, ale z dość silnym wiatrem. 

Widoki, szczególnie w stronę Tatr były 

ograniczone. Organizatorzy oceniają, 

że w Zlocie wzięło udział około sześciuset turystów. Wędrowano do schroniska ze 

wszystkich okolicznych miejscowości i wszystkimi możliwymi turystycznymi szlakami: 

ze Skawicy Zawoji, z Sidziny i Juszczyna, z Przełęczy Krowiarki i Przełęczy Zubrzyckiej. 

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

Turystów pod szczytem Okrąglicy, gdzie mszę św. odprawił ks. prof. Maciej Ostrowski. 

Po zakończeniu mszy uczestnicy przeszli pod schronisko PTTK na Hali Krupowej, gdzie 

odbył się konkurs wiedzy o zlocie i o Beskidzie Żywieckim oraz uroczyste zakończenie złotu. 

Wśród uczestników zlotu obecni byli członkowie Zarządu Oddziału Krakowskiego PTTK 

z prezesem Zarządu kol. Januszem Worotniakiem na czele, Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, 

a także członkowie oddziałowych komisji problemowych, klubów i kół zrzeszonych 

w Oddziale. W konkursie wiedzy wzięło udział 5 zespołów, w tym po dwa ze szkół podsta-

wowych nr 53 i nr 7 oraz jeden zespół ze Szkoły Podstawowej nr 133. Młodzi uczestnicy 

konkursu, dobrze przygotowani przez swoich opiekunów, wykazali się dobrą wiedzą na temat 

naszej imprezy i gór, dlatego też komisja konkursowa miała wielki problem z jednoznacznym 

wskazaniem zwycięscy. W wyniku czego postanowiła przyznać 5 równorzędnych nagród 
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pierwszego stopnia.  Nagrody w postaci przewodników turystycznych ufundowane przez 

Oddział Krakowski PTTK otrzymali: zespół nr 1 reprezentujący Szkolę Podstawową nr 53 

z Krakowa, zespól nr 2 ze Szkoły Podstawowej nr 7, zespół nr 3 reprezentujący Szkolę 

Podstawową nr 53, zespół nr 4 reprezentujący Szkolę Podstawową nr 7 oraz zespół nr 5 

reprezentujący Szkolę Podstawową nr 133. Nagrody wręczała kol. Barbara Kic – 

przewodnicząca Oddziałowej Komisji Turystyki Górskiej. 

  

W rywalizacji Zlotowej o puchary Marszałka Województwa Małopolskiego w grupie osób 

dorosłych zwycięstwo przypadło kolegom z Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krako-

wie – 60 uczestników, II miejsce zajęło Koło Grodzkie PTTK z Krakowa – 33 uczestników, 

a III miejsce reprezentanci koła nr 1 Pielgrzym. Okazałe puchary, ufundowane przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Małopolskiego, zwycięskim drużynom wręczył prezes 

Oddziału Krakowskiego PTTK kol. Janusz Worotniak. Zwycięskim zespołom serdecznie 

gratulujemy. W rywalizacji o puchary Zarządu Oddziału Krakowskiego PTTK w grupie 

młodzieżowej zwyciężyła po raz trzeci z rzędu drużyna reprezentująca Szkolne Koło PTTK 

nr 28 ze Szkoły Podstawowej nr 133 z Krakowa – 60 uczestników. Na drugim miejscu w tej 

kategorii uplasowała się młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 53 z Krakowa (Szkolne Koło 

PTTK nr 22) – 33 uczestników, a trzecie miejsce młodzież ze szkolnego koła PTTK nr 8 przy 

Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących 

Laureaci trzech pierwszych miejsc w rywalizacji o puchary 

Marszałka Województwa Małopolskiego w grupie osób dorosłych.  

Z lewej przedstawiciele Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK 

w Krakowie (I m.), z prawej od lewej przedstawiciel Koła 

Grodzkiego(II m.) i przedstawiciele Koła Pielgrzym (III m.) 

z Oddziału Krakowskiego PTTK 
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z Krakowa – 12 osób. Należy też odnotować liczny udział młodzieży ze Szkoły Podstawowej 

nr 7 z Krakowa (szkolne Koło PTTK nr 10 „Podróżnik”) – 12 osób). Drużyny młodzieżowe, 

które zajęły trzy pierwsze miejsca w rywalizacji Zlotowej otrzymały również puchary, które 

młodym turystom wręczył prezes Oddziału Krakowskiego PTTK kol. Janusz Worotniak. 

Młodzieży serdecznie gratulujemy. 

W grupie osób dorosłych, oprócz wcześniej wymienionych kół, liczne reprezentowane były: 

Koło PTTK nr 27 ze Skawiny, turyści z Ośrodka Kultury i Turystyki przy UM w Skawinie, 

koło PTTK nr 45 z Krakowa oraz Zrzeszenie Sportu i Turystyki „Ogniwo” z Krakowa.  

Na mecie zlotu organizatorzy dokonywali potwierdzeń zdobytych punktów do Górskiej 

Odznaki Turystycznej, stemplowali wydawnictwa i książeczki GOT okolicznościowym 

stemplem oraz rozprowadzali odpłatnie pamiątkową odznakę zlotową. 

Komisja Turystyki Gorskiej dziękują kolegom z Koła PTTK nr 1 „Pielgrzym” za organizację 

i odprawienie mszy świętej przez ks. prof. Macieja Ostrowskiego. 
Przygotował Marian  Garus – KTG,  

zdjęcia 1,3 Janusz Worotniak 

zdjęcie 2 Dorota i Marek Szala, źródło: ktg.hg.pl 

zdjęcie 4 Julian Ślusarczyk  

Zakończenie „Rajdu na raty” 

 

W dniu 20 września 2015 r. przy schronisku PTTK 

na   Luboniu Wielkim w Beskidzie Wyspowym 

zakończyła się  tegoroczna 49. edycja rajdu na raty 

”Siedem Wierchów Beskidzkich”. Organizatorem 

rajdu była tradycyjnie Oddziałowa Komisja Turystyki 

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

Odznaki Turystycznej i poznawanie piękna polskich Beskidów, miał w bieżącym roku 

następujące punkty etapowe: 

 

 Bacówka PTTK nad Wierchomlą (B. Sądecki) (rozpoczęcie) I etap 19 kwietnia 
 Góra Ludwiki (Beskid Średni) II etap 10 maja 
 Gorc Troszacki (Gorce) III etap 24 maja  
 Lachów Groń (Beskid Żywiecki) IV etap 14 czerwca 
 Ćwilin (Beskid Wyspowy) V etap 28 czerwca 
 Barania Góra (Beskid Żywiecki) VI etap 6 września 
 Luboń Wielki (Beskid Wyspowy) (zakończenie)  VII etap 20 września 
 

 

W tym roku Rajd cieszył się sporym zainteresowaniem turystów, gdyż dopisywała pogoda. 

Znaczna cześć etapów rajdu odbywała przy pięknej słonecznej pogodzie umożliwiającej 

turystom podziwianie niepowtarzalnego piękna polskich Beskidów. W tym roku w imprezie 

wzięło udział ponad 120. uczestników, a 81 osób ukończyło rajd i „zaliczyło” minimum 

4  spośród 7 wymaganych szczytów (etapów rajdu), otrzymując pamiątkowa plakietki. 

Na trasach rajdu pojawiała się licznie młodzież ze szkolnych kół PTTK, zrzeszonych 

w Oddziale Krakowskim PTTK. Licznie brali udział w rajdzie uczniowie ze Szkoły 

Podstawowej nr 53 (koło PTTK nr 22), Szkoły Podstawowej nr 7 (koło PTTK nr 10 

„Podróżnik”) oraz młodzież ze szkolnego Koła PTTK nr 8 przy SOSW dla dzieci 

niewidomych i niedowidzących. Komisja Turystyki Górskiej serdecznie dziękuje opiekunom 

i wychowawcom tych kół. 

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

koła obecni byli na każdym etapie rajdu w liczbie około 35 osób. Wśród uczestników 

tegorocznego Rajdu liczą grupę stanowili także członkowie Koła nr 45 obecni na 6 z 7 
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przewidzianych etapach. Natomiast Oddziałowe BORT z „uporem godnym podziwu” 

nie potrafiło włączyć imprez górskich Oddziałowej KTG do swojego programu wycieczek, 

co trwa już od lat, tracąc tym samym dużą grupę potencjalnych klientów. Organizatorzy 

apelują do członków pozostałych kół zrzeszonych w Oddziale Krakowskim PTTK o  propa-

gowanie aktywnego wypoczynku w górach poprzez zdobywanie Górskiej Odznaki 

Turystycznej i udział w przyszłorocznej edycji rajdu na raty ”Siedem Wierchów Beskidzkich”.  

Na wyznaczonych szczytach (punktach etapowych) w godz. od 12 do 14 dyżurowali 

członkowie Oddziałowej Komisji Turystyki Górskiej dokonując uczestnikom potwierdzeń 

w dzienniczkach rajdowych i książeczkach GOT zdobycie punktów do Górskiej Odznaki 

Turystycznej PTTK. Na ostatnim etapie rajdu potwierdzenia dokonywane były okolicznościo-

wym stemplem rajdu. Tradycyjnie wszyscy turyści, którzy zgodnie z regulaminem ukończyli 

rajd otrzymali z rąk organizatorów pamiątkowe plakietki. 
 

przygotował Marian Garus – KTG 

 
 

Składki członkowskie w roku 2016 

 

składka normalna: 45,00 zł  (za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016) 

składka ulgowa: 25,00 zł  (za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016) 

składka ulgowa młodzieżowa: 20,00 zł  (za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016) 

składka ulgowa młodzieżowa  

niepełna: 10,00 zł  (za okres od 1 września do 31 grudnia 2016) 

 

Poniżej przedstawiamy wyciąg z uchwały nr 115/UZ/2015 Zarządu Oddziału Krakowskiego 

PTTK w sprawie wysokości składek członkowskich w Oddziale Krakowskim na rok 2016. 
[...]  

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

wynosi: składka normalna: 10,00 zł, składka ulgowa i ulgowa młodzieżowa: 5,00 zł, składka ulgowa 

młodzieżowa niepełna: 2,00 zł. [...] 

4. Składkę członkowską za rok 2016 należy wnieść jednorazowo najpóźniej do dnia do 31 grudnia 2016 r., 

co będzie dokumentowane znaczkiem określającym termin ważności. [...] 

UWAGA! W przypadku kontynuowania przynależności do PTTK nie wniesienie opłaty za składkę 

członkowską za rok 2016 do dnia 31 marca 2016 r. skutkuje ustaniem członkostwa zwyczajnego [...], 

co wiąże się z utratą wszelkich praw członka zwyczajnego PTTK, w tym w szczególności prawa do 

ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków [...]. 

5. Wysokość wpisowego do PTTK w roku 2016 wynosi:  

15,00 zł   składka normalna 

  8,00 zł   składka ulgowa 

  6,00 zł   składka ulgowa (przysługuje uczniom szkół do poziomu szkoły ponadgimnazjalnej). 

Kwota wpisowego zawiera opłatę za legitymację i znaczek organizacyjny.[...] 

7. Uprawnieni do opłacania składki członkowskiej ulgowej: 

- rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej dwie osoby 

  małoletnie (składka rodzinna), na podstawie oświadczenia [...], 

- emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, 

- bezrobotni, 

- osoby pobierające świadczenia przedemerytalne. 

8. Uprawnieni do opłacania składki członkowskiej ulgowej młodzieżowej: 

- opiekunowie szkolnych kół PTTK, 

- osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia, 

- młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca (do ukończenia 26 roku życia). 
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9. Uprawnieni do zwolnienia z opłacania składki członkowskiej: 

- członkowie honorowi PTTK; 

- dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych do ukończenia nauki w szkołach 

  ponadgimnazjalnych dziennych (do ukończenia 20 roku życia); 

- dzieci i młodzież ze szkół specjalnych do ukończenia nauki w szkołach 

  ponadgimnazjalnych dziennych (do ukończenia 20 roku życia); 

- uczniowie z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia nauki w szkołach ponadgimnazjalnych 

  dziennych (do ukończenia 20 roku życia).[...] 

12. Osoby, które zalegają z opłaceniem składki członkowskiej za okres dłuższy niż 3 miesiące podlegają 

przepisom Art. 16 ust. 1 pkt 3 Statutu PTTK, to jest ustaje ich członkostwo zwyczajne w PTTK.  

Członkostwo może zostać przywrócone po opłaceniu zaległych i bieżących składek. Zarząd 

Oddziału nie ma obowiązku informowania członka PTTK o występującej zaległości. [...] 

14. Osoby wstępujące do PTTK w roku 2016 powinny: 

- wypełnić w 2 egzemplarzach deklarację członka PTTK; 

- dołączyć 2 zdjęcia, jedno zdjęcie do legitymacji, drugie zdjęcie należy przykleić na formularzu  

deklaracji przeznaczonym do Centralnej Kartoteki Członków PTTK; 

- opłacić wpisowe w wysokości określonej w pkt. 5 niniejszej uchwały; 

- opłacić właściwą składkę członkowską określoną w pkt. 1 niniejszej uchwały. [...] 

 

Zima z B.O.R.T. 

 

W okresie od 9 stycznia do 20 marca 2016 roku BORT Oddziału Krakowskiego PTTK 

zaprasza na wyjazdy na narty.  

W ramach zimowych wyjazdów istnieje możliwość: 

- jazdy na nartach zjazdowych, 

- spaceru na nartach biegowych – dla chętnych, 

- pobytu na basenach termalnych lub spaceru z przewodnikiem – dla niejeżdżących na nartach. 
 

09.01.2016 (sobota)  – narty i baseny Białka Tatrzańska 
10.01.2016 (niedziela)   – narty i baseny  Orawice 
16.01.2016 (sobota)  – narty Koninki 
17.01.2016 (niedziela)  – narty i baseny Orawice 
23.01.2016 (sobota)  – narty i baseny  Zakopane, dla chętnych spacer 
24.01.2016 (niedziela)  – narty i baseny Białka Tatrzańska 
30.01.2016 (sobota)  – narty Hala Miziowa, Pilsko 
31.01.2016 (niedziela)  – narty Myślenice – Chełm, dla chętnych spacer 
06.01.2016 (sobota)  – narty i baseny Orawice 
07.02.2016 (niedziela)  – narty Koninki 
13.02.2016 (sobota)  – narty Wisła, dla chętnych spacer 
14.02.2016 (niedziela)  – narty i baseny Białka Tatrzańska 
20.02.2016 (sobota)  – narty Hala Miziowa, Pilsko 
21.02.2016 (niedziela)  – narty i baseny Orawice 
27.02.2016 (sobota)  – narty i baseny Zakopane, dla chętnych spacer 
28.02.2016 (niedziela)  – narty Myślenice – Chełm, dla chętnych spacer 
05.02.2016 (sobota)  – narty Szczyrk, dla chętnych spacer 
06.03.2016 (niedziela)  – narty Koninki 
12.03.2016 (sobota)  – narty i baseny Białka Tatrzańska 
13.03.2016 (niedziela)  – narty Myślenice, Chełm, dla chętnych spacer 
19.03.2016 (sobota)  – narty Krynica, dla chętnych spacer 
20.03.2016 (niedziela)  – narty i baseny Zakopane, dla chętnych spacer 
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Cena wyjazdu obejmuje: 

przejazd autokarem, ubezpieczenie KL i NNW, opieka pilota, przewodnik. 
 

Szczegółowych informacji na temat proponowanych wycieczek oraz cen 
Czytelnicy uzyskają w BORT 

 
 

 

 

 

 

 

 

Z Kroniki Żałobnej 

 

W roku 2015 odeszli od nas na wieczną wędrówkę: 

 

Wojtusiak Zdzisław  [zm. 04.02.2015, 89 lat] – wieloletni prezes Koła PTTK 

przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego; od 1987 r. członek Krakowskiego 

Klubu Przodowników Turystyki Górskiej. 

Pochowany na cm. Batowice 

 

Magnuszewski Ryszard  [zm. 15.02.2015, 85 lat] – Członek Honorowy 

Oddziału Krakowskiego PTTK; ceniony działacz Oddziału Krakowskiego PTTK 

im. księdza Karola Wojtyły; wieloletni prezes koła PTTK nr 186 przy Zakładach 

Przemysłu Odzieżowego „Vistula”, członek koła PTTK nr 1 „Pielgrzym”; Przodownik Tury-

styki Górskiej, Organizator Turystyki; emerytowany, długoletni pracownik Zakładów Prze-

mysłu Odzieżowego „Vistula”; pedagog i choreograf Zespołu Tańca „Nowa Huta”.  

Pochowany na cm. Prokocim kw. VIII, rz. 33,  m. 11. 

Oznaczony: Złotą Honorową Odznaką PTTK, „Zasłużony Działacz Turystyki”, Złotą Hono-

rową Odznaką „Za Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa”.  

 

Zagórski Leszek  [zm. 19.03.2015, 61 lat] – Przewodnik Terenowy i Beskidzki; 

członek Klubu Przewodników Beskidzkich i Terenowych im. Wł. Krygowskiego. 

Pochowany na cm. Wola Duchacka kw. A, rz. płd, m. 8. 

 

Mika Stanisław  [zm. 14.04.2015, 81 lat] – członek PTTK od 1965 r., Członek 

Honorowy Oddziału Krakowskiego PTTK, Przodownik Turystyki Narciarskiej, 

długoletni przewodniczący Referatu Weryfikacyjnego Odznak Narciarskich oraz 

członek Komisji Turystyki Narciarskiej Oddziału Krakowskiego PTTK; wieloletni pracownik 

Krakowskich Zakładów Elektronicznych „Telpod”. 

Pochowany na cm. Batowice kw. E-XVII,  rz. 6,  m. 11. 

Odznaczony: Srebrną Odznaką „Zasłużony Działacz Turystyki”, Srebrną Odznaką „Za pracę 

społeczną dla Miasta Krakowa”, Złotą Honorową Odznaką PTTK, Odznaką „Honorowy 

Przodownik Górskiej Odznaki Narciarskiej”. 

 

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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Januszewski Stanisław  [zm. 01.10.2015] – Przewodnik Terenowy i Beskidzki, 

członek Klubu Przewodników Beskidzkich i Terenowych. 

Pochowany na cm. Rakowice kw. LXXXIII rz. 9 m. 47 

 


 

Janicka-Krzywda Urszula [zm. 25.01.2015, 65 lat] – Honorowa Obywatelka 

Zawoi, etnograf, folklorysta, dziennikarz; Kierownik artystyczny zespołu regio-

nalnego „Juzyna”; twórca wszystkich programów artystycznych dla zespołów 

„Juzyna”, „Nasza Skawica” oraz „Zbójnik”; wieloletni współpracownik Babiogórskiego 

Centrum Kultury; laureatka prestiżowej Nagrody im. Oskara Kolberga w kategorii naukowcy, 

działacze, popularyzatorzy oraz Nagrody im. Romana Reinfussa za wybitne i szczególne 

osiągnięcia w dziedzinie zachowania lokalnej tożsamości kulturowej w Małopolsce; w 1995 r. 

odznaczona medalem „Zasłużony Działacz Kultury”; w 2001 r. za całość działalności na 

rzecz kultury odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi; za pracę na rzecz regionu w 2000 r. 

nagrodzona „Laurem Babiogórskim” stopnia podstawowego przez Stowarzyszenie Gmin 

Babiogórskich, w 2002 r.  „Laurem Babiogórskim” za szczególne zasługi; autorka wielu 

opracowań dotyczących kultury ludowej Babiogórców, zwłaszcza stroju, pasterstwa, zbójnic-

twa, folkloru słownego; znaczącym efektem jej prac jest odtworzenie i przywrócenie 

w regionie zapomnianego stroju Górali Babiogórskich; autorka licznych prelekcji w Oddziale 

Krakowskim PTTK. 

Pochowana na cm. Zawoja Centrum 

 

Rożek Michał  [zm. 10.06.2015, 69 lat] – wybitny historyk sztuki, badacz kultur, 

pasjonat dziejów Krakowa, ceniony wykładowca, autor wielu znakomitych ksią-

żek o Krakowie: m.in. „Przewodnika po zabytkach i kulturze Krakowa”, 

„Sekretów Krakowa”, a także licznych artykułów i opracowań o Krakowie; członek Towarzy-

stwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa; laureat Nagrody Miasta Krakowa w roku 

1990; wielokrotnie wygłaszał prelekcje w Klubie Przewodników Beskidzkich i Terenowych 

Oddziału Krakowskiego PTTK. 

Pochowany na cm. Rakowice (Aleja Zasłużonych) 

 

ks. Pilarczyk Władysław [zm. 26.10.2015, 84 lata] – człowiek, który dla Orawy 

służył całe swoje życie; ks. Władysław Pilarczyk urodził się w Kiczorach – wsi 

stanowiącej obecnie część gminy Lipnica Wielka; był animatorem małopolskiego 

i ogólnopolskiego ruchu regionalistycznego; w latach 1994-2002 piastował funkcję wiceprze-

wodniczącego i sekretarza Rady Krajowej Regionalnych Towarzystw Kultury; od 2003 roku 

był przewodniczącym małopolskiego ruchu regionalnego; zainicjował wiele przedsięwzięć 

wydawniczych, takich jak m.in. roczniki „Orawa”, „Małopolska: regiony – regionalizmy – 

małe ojczyzny”; w latach 1992-2002 pełnił funkcję prezesa Towarzystwa Przyjaciół Orawy; 

był dokumentalistą i popularyzatorem dziedzictwa kulturowego Orawy oraz współwydawcą 

kilkudziesięciu książek z serii „Biblioteka Orawska”; w roku 2004 przekazał kolekcję swoich 

książek Gminnej Bibliotece Publicznej w Lipnicy Wielkiej, a rodzinnej wsi Kiczory ponad 

1100 medali, ludowe dzieła sztuki i różnego rodzaju dokumenty oraz zdjęcia; władze Lipnicy 

Wielkiej i lokalna społeczność doceniły dar i utworzyły w pomieszczeniach budynku Szkoły 

Podstawowej w Kiczorach „Ekspozycję zbiorów i pamiątek ks. Władysława Pilarczyka”; 

współpracował z klubami przewodnickimi Oddziału Krakowskiego PTTK. 

Pochowany na cm. Lipnica Wielka 
 

opracował Julian Ślusarczyk 
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Apel w sprawie Karty Działacza 

 

Zarząd Oddziału Krakowskiego PTTK oraz członkowie oddziałowej Kapituły Odznaczeń 

ponawiają apel do działaczy Oddziału o wypełnianie i dostarczanie do Biura Oddziału Karty 

Działacza. Karta Działacza jest dostępna w Biurze Oddziału oraz u przewodniczącego 

Kapituły Odznaczeń kol. Kazimierza Synowskiego.  

 

Poniżej przedstawiamy treść apelu: 

 

„Prezesi Kół, Klubów, przewodniczący Komisji. 

W ramach prac Kapituły Odznaczeń Oddziału Krakowskiego PTTK dokonaliśmy przeglądu 

Kart Działaczy naszego oddziału. Na przestrzeni lat karty te początkowo kompletował ś.p. 

kol. Kazimierz Kowalski, a po jego śmierci kol. Henryk Palczewski. Po zebraniu kart obraz 

jest następujący: 

1. Z nielicznymi wyjątkami posiadamy karty sprzed 2008 roku. Najstarsze z  lat sześćdziesią-

tych ubiegłego wieku. Nawet nie posiadamy Karty Działacza niektórych wybitnych członków 

naszego Oddziału. 

2. Wiemy, że wielu działaczy w różnym czasie przekazało swoje karty, lecz albo ich nie ma, 

albo wymagają uzupełnienia lub aktualizacji. Dobrze byłoby, aby podczas każdej kadencji 

były one systematycznie uzupełniane. 

3. W załączeniu przekazujemy zestawienie Honorowych Odznak naszego Towarzystwa 

(ze względu na objętość zestawienie nie opublikowane w Biuletynie – przyp. red.). 

Zestawienie zawiera osoby, którym ZG PTTK przyznał wyróżnienia w różnym stopniu. 

Pomóżcie Koleżanki i Koledzy uzupełnić ten wykaz. Nie posiadając Karty Działacza nie 

mamy informacji zwłaszcza o osobach starszych, które z racji wieku nie uczestniczą w bieżą-

cym życiu turystycznym naszego oddziału i nawet nie wiemy o ich wyróżnieniach. 

4. W dobie powszechnej komputeryzacji dobrze by było, aby każdy w swoim archiwum 

komputerowym miał Kartę Działacza, którą na bieżąco mógłby aktualizować. 

 

Reasumując:  

1. Zwracam się z apelem do wszystkich jednostek o przesłanie aktualnych Kart Działaczy, 

w wersji papierowej lub lepiej w wersji elektronicznej, bezpośrednio na mój adres mailowy: 

syka@poczta.onet.pl (Kazimierz Synowski). Jeżeli powodem niewysłania miałaby być foto-

grafia, to proszę przysłać bez fotografii. Formularz Karty Działacza podaję w załączeniu. 

Formularze w wersji papierowej są również dostępne w Biurze naszego Oddziału. 

2. W załączeniu podaję zestawienie wyróżnień nadawanych przez ZG PTTK, prośbą o po-

moc w wypełnieniu brakujących danych. Kolorem szarym zaznaczono zmarłe osoby. Proszę 

o powiadomienie, które osoby wg Waszej wiedzy są zmarłe, a nie są zaznaczone. 

3. Z uwagi na terminy posiedzeń naszego Zarządu jak i posiedzenia Kapituły ZG PTTK 

informujemy, że jeśli wyróżnienie miałoby być wręczone na tradycyjnym grudniowym pod-

sumowaniu działalności oddziału, to wnioski należy składać do połowy października. 

 

W imieniu Kapituły Odznaczeń Oddziału Krakowskiego PTTK im. ks. Karola Wojtyły 

 

Przewodniczący Kapituły Oddziałowej – Kazimierz Synowski” 
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Sympozjum Górskie KTG ZG PTTK 

 

Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK organizuje doroczne SYMPOZJUM 

GÓRSKIE, które odbędzie się tradycyjnie w pierwszą sobotę grudnia tj. 5 grudnia 2015 r. 

w sali konferencyjnej (I piętro) Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie. 

Sympozjum górskie odbędzie się w nowej formule. Zawsze pierwsza foto-prelekcja będzie 

nawiązywała tematycznie do przypadającej w danym roku rocznicy z historii działalności 

naszego Towarzystwa lub do ważnych osób z nim związanych. Zasadniczym tematem pod-

czas najbliższych sympozjów będą „tereny górskie i obiekty w górach znajdujące się na listach 

światowych UNESCO” (Lista Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego 

UNESCO, Lista Rezerwatów Biosfery UNESCO). W bieżącym roku foto-prelekcje będą 

dotyczyły wybranych z tych list obiektów, znajdujących się na terenach Bałkanów (Bułgaria, 

Grecja). W przyszłym roku planowane foto-prelekcje będą związane z terenami i obiektami 

znajdującymi się w górach na terenie Polski. 
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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 30 listopada 2015 r. 
zdjęcie na pierwszej stronie: A. Nocoń – W drodze do leśniczówki Potasznia w Gorcach.  

Na horyzoncie Mostownica (1251 m npm) 
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