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Otwarcie sezonu turystyki górskiej 2017 

 

Komisje Turystyki Górskiej Oddziałów PTTK: „Ziemi Tarnowskiej” z Tarnowa, „Beskid” 

z Nowego Sącza, „Krakowskiego” z Krakowa (główny organizator), jak również Regionalne 

Forum Oddziałów Małopolskich PTTK, zapraszają w dniu 23 kwietnia 2016 r. na Turbacz 

w Gorcach na uroczyste rozpoczęcie sezonu turystyki górskiej w Małopolsce pod nazwą 

„Wiosna 2017”. Impreza odbędzie się pod 

honorowym patronatem Marszałka 

Województwa Małopolskiego Jacka Krupy. 

Ostatnie otwarcie sezonu na Turbaczu 

miało miejsce 24 kwietnia 2005 roku. 

Uczestnicy przyjmowani będą na mecie 

zlotu w godz. 11.00-13.00. O  godz. 12.00 

rozpocznie się msza święta celebrowana w  

intencji turystów górskich z Małopolski 

i rozpoczynającego się sezonu górskiego. 

Po  mszy świętej, o godz. 13.00 nastąpi 

uroczyste powitanie uczestników i otwar-

cie sezonu górskiego 2017 z udziałem 

zaproszonych gości i władz Oddziałów 

PTTK organizujących imprezę. W ramach powitania nastąpi wręczenie pucharu dla 

najliczniejszej reprezentacji Oddziału biorącego udział w imprezie. Zgłoszenia oraz wpisowe 

w wysokości 4,- złotych przyjmować będzie Biuro Oddziału Krakowskiego PTTK codziennie 

w godz. 10-17 do dnia 7 kwietnia 2017 r. W  ramach wpisowego uczestnicy otrzymają pamiąt-

kową odznakę zlotową, odcisk okolicznościowego stempla, potwierdzenie punktów 

do książeczki Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK. BORT Oddziału Krakowskiego PTTK 

na rozpoczęcie sezonu udostępni autokar. 

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 

 

Schronisko PTTK „Na Turbaczu”                      fot. K. Hubicki 

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych   
oraz wiosennego klimatu życzy  
wszystkim członkom i sympatykom  
Zarząd Oddziału Krakowskiego PTTK  
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Szczegóły na afiszach oraz w czasie dyżurów oddziałowej Komisji Turystyki Górskiej 

we wtorki w godz. 17-19. Dla turystów Oddziału Krakowskiego PTTK rozpoczęcie sezonu 

turystyki górskiej będzie również I etapem cyklicznej imprezy „Rajd na Raty – 7 Wierchów 

Beskidzkich”.  

 

 

 

Uczestnicy imprezy nie będący członkami PTTK ubezpieczają się od 

następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. 
 

 
 
 

51. Rajd na raty „Siedem Wierchów Beskidzkich” 

 

Komisja Turystyki Górskiej Oddziału Krakowskiego 

PTTK zaprasza na trasy 51. 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.  

 

 

 

Etapy rajdu:  
 Turbacz (Gorce) (rozpoczęcie) I etap 23 kwietnia 
 Dzwonkówka (Beskid Sądecki) II etap 14 maja 
 Hala Kamińskiego (Beskid Żywiecki) III etap 28 maja  
 Klimczok (Beskid Śląski) IV etap 11 czerwca 
 Koskowa Góra (Beskid Średni) V etap 25 czerwca 
 Potaczkowa (Gorce) VI etap 3 września 
 Lubogoszcz (Beskid Wyspowy) (zakończenie)  VII etap 17 września 
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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 przylegającej 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 „Rajdu” ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym 

zakresie. 

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez uczestników 

„Rajdu” w trakcie jego trwania. 
organizator KTG O/Krakowski 













Turbacz (1310 m npm) w Gorcach – najwyższy szczyt Gorców. Wraz z sąsiednią Kiczorą 

jest centralnym rejonem rozległego rozrogu, w którym zbiegają 

się wszystkie główne grzbiety opadające w kierunku Nowego 

Targu, Obidowej, Klikuszowej, Łopusznej, Rabki, Poręby 

Wielkiej, Koniny, Rzek i Ochotnicy Górnej. Z Hali Długiej, 

nieopodal schroniska roztacza się wspaniała panorama Tatr 

i Podhala, a spod schroniska wspaniałe widoki na północno-

-wschodnią część Gorców, Pieniny, Beskid Wyspowy. 

Pod szczytem schronisko PTTK oddane do użytku w 1958 r. 

Obok schroniska otwarty w 1980 roku Ośrodek Kultury 

Turystyki Górskiej PTTK poświęcony ponad stuletniej historii 

schronisk górskich w Polsce. Obok schroniska znajduje się węzeł szlaków letnich 

i zimowych, najważniejszy i największy w Gorcach.  
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Proponowane dojścia: 

Trasa Kolor szlaku 
Czas przejścia Punkty do 

GOT w górę w dół 

z Rabki przez Maciejową, Stare Wierchy czerwony 5 4 25/16 

z Kowańca przez Bukowinę Miejską żółty 2¼ 2 14/8 

z Koninek przez Polanę Średnie, Czoło 

Turbacza 
niebieski 3¼ 2½ 13/6 

z Koninek przez Tobołów, Obidowiec 
zielony potem 
czerwony 

4 3¼ 17/10 

z Łopusznej przez Zarębek Wyżni, 

Bukowinę Waksmundzką 
niebieski 3½ 3 16/9 

z Niedźwiedzia przez Turbaczyk zielony 4¾ 4 20/12 

z Przełęczy Przysłop nad Lubomierzem 

przez Kudłoń, Przełęcz Borek, Czoło 

Turbacza 

żółty 5 4¼ 21/15 

 *punktacja bez wyjścia na szczyt; wyjście lub zejście dodatkowo 1 pkt   

 

Dzwonkówka  (983 m npm) w Beskidzie Sądeckim – wzniesienie w głównym grzbiecie 

pasma Radziejowej w Beskidzie Sądeckim, opadającym przez Przechybę, Skałkę, 

Jaworzynkę, Cebulówkę w kierunku Łącka. Na Dzwonkówce zbiegają się grzbiety: 

od zachodu: Jaworzynki (936 m), od północy Skałki (1161 m), od wschodu: Bereśnika 

(843 m), od południa Wisielca (800 m). Znakomity punkt widokowy na Pieniny, Pasmo 

Lubania w Gorcach i Tatry.  

Proponowane dojścia: 

Trasa Kolor szlaku 
Czas przejścia Punkty do 

GOT w górę w dół 

z Krościenka czerwony 2 1¾ 11/6 

ze Szczawnicy PKS przez Bereśnik żółty 2¼ 2 10/7 

z Łącka przez Cebulówkę, Jaworzynkę 

(szlak im. Jana Pawła II) 
żółty 4¾ 4½ 19/13 

z Tylmanowej przez Jaworzynkę 

 
zielony, potem 
żółty 

3½ 3 15/10 

z Obidzy (kościół) przez Przysłop bez znaków, 
potem 
czerwony 

2½ 2¼ 12/6 

 

 Hala Kamińskiego  (1118 m npm) w Beskidzie Żywieckim – rozległa hala na zboczu 

Kolistego Gronia w Beskidzie Żywieckim, z szerokim widokiem w stronę Beskidu Śląskiego 

i częściowo Małego. Grzbiet, na którym się znajduje, łączy Jałowiec z Mędralową i  rozdziela 

doliny Koszarawy i Skawicy. 

   Proponowane dojścia: 

Trasa Kolor szlaku 
Czas przejścia Punkty do 

GOT w górę w dół 

z Huciska PKP zielony 2½ 2 19/15 

z Koszarawy przez Lachów Groń żółty 2½ 2¼ 17/12 

z Koszarawy (drogą) przez przeł. Klekociny bez znaków 2¼ 2 12/9 

z Zawoi Wideł przez Czatożę żółty, potem 
czarny 

2¼ 2 13/9 
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Klimczok (1117 m npm) w Beskidzie Śląskim – zwany dawniej Skałką. Najwyższy szczyt 

północnej części Beskidu Śląskiego. Wierzchołek ma kształt 

kopca o zaokrąglonym szczycie. Grzbiet opadający w kie-

runku wschodnim to rozległa hala z narciarskim wyciągiem 

orczykowym z Siodła na szczyt. Widok z Klimczoka z uwagi 

na dorastające lasy jest ograniczony. Na stoku sąsiedniej 

Magury schronisko PTTK o bogatej historii. Klimczok 

i okolice schroniska to największy węzeł szlaków turystycz-

nych letnich i zimowych w tej części Beskidu Śląskiego. 

 

 

             Proponowane dojścia: 

Trasa Kolor szlaku 
Czas przejścia Punkty do 

GOT w górę w dół 

z Bystrej Krakowskiej przez Magurę czerwony 2¼ 1¾ 12/7 

z Bystrej Krakowskiej  niebieski 2 1½ 12/6 

z Bystrej Śląskiej przez Kołowrót zielony 2¾ 2 13/7 

ze Szczyrku PTTK niebieski 1¾ 1¼ 10/5 

z Bystrej Śląskiej przez Kozią Górę 

i Szyndzielnię 

czerwony, 
p. niebieski, 
potem żółty 

3 2¼ 13/8 

z Szyndzielni (górna stacja kolejki linowej)  żółty 1 ¾ 3/2 

 

 

Koskowa Góra (867 m npm) w Beskidzie Średnim – najwyższy szczyt środkowej części 

Beskidu Średniego na grzbiecie długości ponad 30 km biegnącym od Doliny Raby w Pcimiu 

po Dolinę Skawy w Zembrzycach. Odkryty, bezleśny wierzchołek Koskowej Góry jest 

jednym z najwspanialszych punktów widokowych w Beskidach. Stanowi doskonałe miejsce 

szkoleniowe dla przewodników górskich. Ze szczytu wspaniała panorama dookolna na: 

Beskid Średni, Makowski, Żywiecki, Śląski, Gorce i Tatry. 

 
Proponowane dojścia: 

Trasa Kolor szlaku 
Czas przejścia Punkty do 

GOT w górę w dół 

z Bieńkówki niebieski 1¾ 1¼ 5/3 

z Makowa Podhalańskiego przez Ostrysz żółty 4 3 14/10 

z Pcimia przez Kotoń, Parszywkę żółty 5 4 23/18 

ze Skomielnej Czarnej przez Przełęcz 

i osiedle Jabcówka 
bez znaków, 
niebieski 

2½ 2 8/4 

ze Skomielnej przez Stołową Górę 
zielony, potem 

niebieski 
4 3 16/10 

 

 

Potaczkowa  (746 m npm) w Gorcach – kulminacja bezleśnego grzbietu wznoszącego się 

od Mszany Dolnej w kierunku Maciejowej, pomiędzy dolinami Raby i Poręby-Podolinki. 

Ze szczytu dookolna panorama Gorców, Beskidu Wyspowego i Babiej Góry. Podszczytowe 

hale są miejscem rzadkiego już w Gorcach wypasu owiec. Szczyt Potaczkowej wieńczy 

metalowy krzyż upamiętniający początek nowego tysiąclecia. 
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Proponowane dojścia: 

Trasa Kolor szlaku 
Czas przejścia Punkty do 

GOT w górę w dół 

z Rabki Zdroju przez Rabę Niżną czarny 3¼ 3¼ 14/12 

z Poręby Wielkiej (siedziba Gorczańskiego 

Parku Narodowego) 
zielony, potem 
czarny 

1½ 1 3/2 

z Raby Niżnej 
zielony, potem 
czarny 

1 ¾ 6/3 

z Mszany Dolnej przez Adamczykową czarny 2½ 2 11/7 

 

 

Lubogoszcz (968 m npm) w Beskidzie Wyspowym – odosobniony szczyt w Beskidzie 

Wyspowym, na północ od Mszany Dolnej, o dwóch wierz-

chołkach połączonych prawie równym grzbietem łąkowym, 

powoli zarastanym. Piętrzy się nad dolinami Raby i jej 

dopływów: Kasinki, Mszanki i Słomki. Zbudowany ze skał 

fliszu karpackiego. Stoki lesiste, strome. 

 
 
 
    Proponowane dojścia: 

Trasa Kolor szlaku 
Czas przejścia Punkty do 

GOT w górę w dół 

z Kasinki Małej czarny, potem 
czerwony 

2½ 2 12/6 

z Mszany Dolnej zielony 2 1½ 11/5 

z Mszany Dolnej czerwony 2¾ 2¼ 13/7 

z Kasiny Wielkiej (PKS) czerwony 1¾ 1¼ 10/4 
 

Opracowanie/zdjęcia: Krzysztof R. 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 2017. 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 
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Każdą wycieczkę prowadzi przewodnik PTTK. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym 

zakresie. 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.  

 

Harmonogram wycieczek i prelekcji oraz regulamin zdobywania odznaki dostępny jest na 

stronie internetowej Duszpasterstwa Turystycznego. 

 

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

Papieskie wraz z parafiami i instytucjami lokalnymi. 

Informacje: www.szlakipapieskie.pl 

Msze św. w wybrane niedziele o godz. 12.00 w kaplicy na GRONIU JANA PAWŁA II  
Informacje: www.gron.diecezja.bielsko.pl oraz S. Jakubowski – Andrychów, tel. 33-875-2768, 

601-683-057. 

 

Wiosna z B.O.R.T. 

 

Niżej podajemy terminy i miejsca wycieczek organizowanych wiosną 2017 roku przez Biuro 

Obsługi Ruchu Turystycznego Oddziału Krakowskiego PTTK.  

1 kwietnia 

Szlakiem renesansu po Małopolsce” cz. I. Kraków – Bodzów (kaplica M.B. Śnieżnej - 

renesansowy ołtarz św. Doroty, pochodzący z katedry wawelskiej) – Zielonki (kościół 

Narodzenia NMP, późnogotycki z elementami renesansowymi, z połowy XVI wieku, 

renesansowe portale i tabernakulum - fort główny artyleryjski 45 „Zielonki”) – Modlnica 

(unikatowy kościół drewniany, powstał w 1553 roku, konsekrowany w 1555 roku w miejscu 

wcześniejszego prawdopodobnie wzniesionego w połowie XII wieku, renesansowa polichro-

mia, renesansowa kaplica grobowa rodu Kucharskich) – Pieskowa Skała (renesansowy 

zamek, park zamkowy) – Miechów (bazylika Grobu Bożego) – Antolka (karczma z 1836 r. 

w której w czasie powstania styczniowego, w dniach  14/15 marca 1863 roku zatrzymał się 

oddział gen. Mariana Langiewicza, a karczma stanowiła siedzibę sztabu generała) – Książ 

Wielki (zamek na Mirowie) – Skalbmierz (murowany kościół wzniesiony w końcu XII lub na 

początku XIII wieku, na pewno przed 1217 rokiem, gdyż w tym roku dokumenty wspominają 

Gubertusa Prepozyta Skalbmierskiego; w kościele na ścianie południowej znajduje się obraz 

flamandzkiego malarza Jakuba Jordaensa lub jego warsztatu – „Pokłon Trzech Króli” 

z I połowy XVII wieku, wczesnobarokowe stalle z połowy XVII wieku przedstawiające sceny 

z życia św. Jana Chrzciciela, na początku stall znajduje się renesansowa ławka przełożonego 

kolegiaty wykonana w 1592 r.) – Proszowice (średniowieczny układ urbanistyczny miasta) – 

Posądza – Kraków. 

Cena: 45,- zł  

2 kwietnia 
Beskid Mały. Kraków – Międzybrodzie Bialskie – Nowy świat – Gaiki – Przegibek – 

Magura Wilkowicka – Czupel – Tresna – Kraków. 

Cena: 54,- zł  

8 kwietnia 
Na krokusy w Dolinę Chochołowską. Kraków – Zakopane – Dolina Chochołowska – 

schronisko w Dolinie Chochołowskiej (w miarę dobrych warunków wyjście na Grzesia) – 

powrót do Zakopanego – Kraków. 

Cena: 56,- zł 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Fort_główny_artyleryjski_45_
https://pl.wikipedia.org/wiki/Poświęcenie_kościoła
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_styczniowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Marian_Langiewicz
https://pl.wikipedia.org/wiki/XII_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/XIII_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/1217
https://pl.wikipedia.org/wiki/Flandria_%28region%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jacob_Jordaens
https://pl.wikipedia.org/wiki/XVII_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/XVII_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/1592
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9 kwietnia 
Niedziela Palmowa w Lipnicy Murowanej. Kraków – Niegowić (pierwsza  parafia ks. Karola 

Wojtyły) – Gdów (sanktuarium Matki Bożej Gdowskiej, dzwonnica z XIX w.) – Sobolów 

(kościół p.w. Wszystkich Świętych, obrazy Matki Bożej Różańcowej Łaskawej i Matki Bożej 

Wybawicielki z czyśćca) – Lipnica Murowana – Kamienie Brodzińskiego – Wiśnicz – 

Kraków. 

Cena: 45,- zł  

22 kwietnia 
Szlakiem średniowiecznych miasteczek Małopolski. Kraków – Czchów (układ 

urbanistyczny z poł. XIV wieku, zespół kościoła parafialnego p.w. Narodzenia NMP, ruiny 

zamku) – Stary Sącz (średniowieczna zabudowa Rynku, klasztor Klarysek) – Bobowa 

(synagoga, kirkut żydowski z ohelem, gotycki kościół p.w. Wszystkich Świętych z XIV w.) – 

Zakliczyn (kościół parafialny p.w. św. Idziego Opata, zespół klasztorny reformatów, poł. 

XVII w.) – Wojnicz (kościół parafialny p.w. św. Wawrzyńca, barokowy z gotyckim 

prezbiterium, drewniany kościół p.w. św. Leonarda, neogotycki pałac Dąmbskich) – Kraków. 

Cena: 54,- zł 

23 kwietnia 
Rozpoczęcie Sezonu Turystyki Górskiej „Wiosna 2017 na Turbaczu, I etap Rajdu na 

Raty – TURBACZ. Kraków – Nowy Targ – Kowaniec – Długa Polana – polana Upłaz – 

polana Sralówki – polana Długie Młaki – schronisko PTTK na Turbaczu – Turbacz – 

przełęcz Borek – dolina Kamienicy – polana Trusiówka – Lubomierz Rzeki – Kraków. 

Cena: 56,- zł 

29 kwietnia 
Szlakiem podkrakowskich dworków. Kraków – Bolechowice (barokowy dwór, kościół 

z XIV w. p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz Matki Bożej Różańcowej, w pisany  do 

rejestru zabytków nieruchomych) – Karniowice (barokowy dwór z XVIII wieku, przebudo-

wany w XIX wieku, wczesnobarokowa kaplica dworska św. Marii Magdaleny z 1624 roku) – 

Rudawa (kościół parafialny Wszystkich Świętych sprzed 1300 r. i kostnica z 1783 r. dom 

zwany domem z wieżyczką z 1896 r.) – Pisary (lamus dworski, zespół browaru dworskiego, 

zespół dawnego folwarku) – Krzeszowice (pałac Potockich, resztki zabudowań uzdrowiska, 

park) – Kraków. 

Cena: 45,- zł  

30 kwietnia 
Dolina Pięciu Stawów. Kraków – Palenica Białczańska – Wodogrzmoty Mickiewicza – 

Dolina Roztoki – Dolina Pięciu Stawów (schronisko PTTK) – Świstówka – Wodogrzmoty 

Mickiewicza – Palenica Białczańska – Kraków. 

Cena: 60,- zł  

1 maja 

Beskid Wyspowy. Kraków – Jurków – Polana Wały – przełęcz Słopnicka – przełęcz 

Ostra – Słopnice – Kraków. (trasa górska średnio trudna)    

Cena: 54,- zł  

2 maja 

Szlakiem Jana Kochanowskiego. Kraków – Szydłowiec (siedziba „hrabstwa” Radziwiłłów, 

zamek, kościół farny, ratusz) – Orońsko (pałacyk Józefa Brandta, polskiego malarza szkoły 

monachijskiej) – Radom (krótki spacer po mieście) – Zwoleń (kościół parafialny p.w. 

Podwyższenia Krzyża Świętego z kaplicą Kochanowskich, w której spoczywają szczątki Jana 

Kochanowskiego i jego rodziny, pomnik Jana Kochanowskiego z Urszulką, ściana straceń) – 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Barok
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kaplica_dworska_w_Karniowicach
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kościół_Wszystkich_Świętych_w_Rudawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zabytkowy_dom_w_Rudawie_z_1896_roku
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zabytkowy_dom_w_Rudawie_z_1896_roku
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lamus_dworski_w_Pisarach
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zespół_browaru_dworskiego_w_Pisarach
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zespół_dawnego_folwarku_w_Pisarach
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Czarnolas (muzeum Jana Kochanowskiego, spacer po mieście) – Sycyna – Kraków. 

(wycieczka przedłużona) 

Cena: 90,- zł  

13 maja 

Drewniany Szlak południowej Małopolski. Kraków – Łopuszna (XV-w. późnogotycki 

drewniany kościół pw. Świętej Trójcy i św. Antoniego Opata, dwór Tetmajerów z ok. 1790 r. 

przebudowany pod koniec XIX w.) – Harklowa (późnogotycki kościół parafialny p.w. 

Narodzenia Najświętszej Marii Panny, XIX-wieczny zespół dworski z lamusem obronnym – 

kurza stopka; we dworze 31 grudnia 1861 urodził się Włodzimierz Tetmajer) – Dębno 

Podhalańskie (XV-wieczny gotycki kościół drewniany pw. św. Michała Archanioła wpisany 

na listę światowego dziedzictwa kulturalnego UNESCO) – Grywałd – Niedzica 

(późnogotycki kościół murowany) – Trybsz (drewniany kościół pw. św. Elżbiety Węgierskiej z 

1567 r., konstrukcji zrębowej, konsekrowany ok. roku 1640) – Kraków. 

Cena: 51,- zł  

14 maja 

II etap Rajdu na Raty – DZWONKÓWKA. Kraków – Szczawnica – Bryjarka – 

Bereśnik – Kotelnica – Dzwonkówka – Groń – przełęcz Siodełko – Krościenko – Kraków.  

Cena: 54,- zł  

20 maja 

Piękne panoramy - Magura Witowska: Kraków – Chochołów – Masiakówka – Magura 

Witowska – Witów – Kraków. 

Cena: 54,- zł  

21 maja 

Pasmo Barnasiówki: Kraków – Myślenice – Barnasiówka – Diabelski Kamień – 

Sułkowice – Kraków. 

Cena: 54,- zł   

27 maja 
Polska krainą wąwozów. Kraków – Sandomierz (Wąwóz Królowej Jadwigi, Wąwóz Pisz-

czele) – Kazimierz Dolny (Wąwóz Małachowskiego, Kuncewiczówka,  Wąwóz Korzeniowy 

Dół; w miarę czasu Wąwóz Morowy Dół) – Kraków. (wycieczka przedłużona) 

Cena: 95,- zł  

28 maja 

III etap Rajdu na Raty – HALA KAMIŃSKIEGO. Kraków – Zawoja Wełcza – Przełęcz 

Klekociny – Hala Kamińskiego – Czatoża – Składy – Hala Barankowa – Zawoja Wełcza 

– Kraków. 
Cena: 54,- zł  

3 czerwca 
Z wizytą u Habsburgów. Kraków – Żywiec (zwiedzanie browaru oraz degustacja, zamek 

Habsburgów i park) – Porąbka – Żar (elektrownia szczytowo-pompowa) – Bystra (muzeum 

Fałata) – Kraków. 

Cena: 50,- zł  

3 czerwca 

Bacówka nad Wierchomlą. Kraków – Limanowa – Nowy Sącz – Szczawnik (przejście 

szlakiem żółtym, potem niebieskim przez Jaworzynkę do bacówki PTTK „Nad Wierchomlą”) 

– Pusta Wielka – Żegiestów Zdrój – Kraków. 

Cena: 68,- zł   

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gotyk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kościół_Świętej_Trójcy_i_św._Antoniego_Opata_w_Łopusznej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dziewictwo_Marii_z_Nazaretu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Włodzimierz_Tetmajer
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kościół_św._Michała_Archanioła_w_Dębnie
https://pl.wikipedia.org/wiki/UNESCO
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4 czerwca 

Beskid Mały. Kraków – Andrychów – Międzybrodzie Żywieckie – Kościelec – 

Jaworzyna – Przełęcz Cisowa – Maleckie – Przysłop Cisowy – Przełęcz Isepnicka – 

Kiczera – Żar – Międzybrodzie Żywieckie – Kraków. 

Cena: 54,- zł  

10 czerwca 

Ponidzie. Kraków – Pińczów (ośrodek reformacji, zespół klasztorny o.o. Reformatów na 

Mirowie z cudownym obrazem Matki Bożej Mirowskiej, pałac Wielopolskich) – Busko Zdrój 

– Owczary (jedyny słonoroślowy rezerwat na terenie Niecki Nidziańskiej) – Chotel 

Czerwony (gotycki kościół z XV w.  p.w. św. Bartłomieja, przebudowany w XIX w.) – 

Przęślin (rezerwat przyrody) – Wiślica (kolegiata) – Kraków. 

Cena: 47,- zł  

11 czerwca 

IV etap Rajdu na Raty – KLIMCZOK. Kraków – Bystra – Magura – Klimczok – 

Szyndzielnia – przełęcz Kołowrót – przełęcz Kozia – Mikuszowice Śląskie – Kraków. 

Cena: 67,- zł  

15 czerwca 

Dolina Białej. Kraków – Zakliczyn (zespół klasztorny Reformatów) – Jastrzębia – Bobowa 

(gotycki kościół p.w. Wszystkich Świętych, kościół św. Zofii z XVIII w., Synagoga i cmentarz 

żydowski z ohelem) – Jeżów (kasztel z XVI w.) – Grybów (dwór Hoschów, stara plebania 

z XVII w.,  neogotycki  ratusz z początku XX w.) –Kraków 

Cena: 50,- zł  

17 czerwca 

Worek Raczański. Kraków – Rycerka Kolonia – Przegibek (schronisko PTTK) – Kikula – 

Abramów – przełęcz Śrubita – Wielka Racza (schronisko PTTK pod Wielką Raczą) – 

Rycerka – Kraków. 

Cena: 63,- zł  

18 czerwca 

Sanktuarium św. Mikołaja w Pierścu. Kraków – Górki Wielkie (muzeum Zofii Kossak- 

Szczuckiej, cmentarz, na którym znajduje się grób Zofii Kossak i jej męża Zygmunta 

Szatkowskiego) – Jaworze – Pierściec (sanktuarium św. Mikołaja, jedno z nielicznych w 

Polsce, w nim cudami słynąca figurka św. Mikołaja z  około 1616 roku) – Cieszyn (starówka 

– charakterystyczny układ ulic i placów z historycznymi zabudowaniami m.in. ul. Głębokiej, 

ul. Menniczej, Starego Targu, oraz mnóstwem zabytkowych kamienic, Góra zamkowa, a na 

niej  m.in. XI-wieczna romańska rotunda św. Mikołaja, gotycka wieża zamkowa z XIV wieku 

tzw. Wieża Piastowska, pałac Habsburgów z XIX wieku, fragmenty piastowskiego zamku, 

park angielski z pomnikami przyrody) – Kraków. (wycieczka przedłużona) 

Cena: 62,- zł  

24 czerwca 

Stare miasteczka Galicji. Kraków – Bochnia – Przeworsk (gotyckie klasztory obronne: 

Bernardynów (Kościół Świętej Barbary) i Bożogrobców (Bazylika z Kaplicą Grobu Bożego), 

Ratusz, klasycystyczny Pałac Lubomirskich, barokowy klasztor szarytek i kościół p.w. Matki 

Bożej Śnieżnej, jedyny w Polsce żywy skansen „Pastewnik” Kopiec Tatarski, usypany na 

pamiątkę odparcia przez mieszczan najazdu tatarskiego w 1624 r., na nim usytuowana jest 

XVII-wieczna kapliczka w formie murowanej kolumny) – Jarosław (cerkiew katedralna p.w. 

Przemienienia Pańskiego, wybudowana została w latach 1717-1747, następnie przebudowana 

w latach 1911-1912. Jest głównym ośrodkiem pielgrzymkowym polskich unitów. W cerkwi 

znajduje się słynąca łaskami ikona Matki Boskiej Jarosławskiej, zwana Bramą Miłosierdzia, 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kościół_św._Mikołaja_w_Cieszynie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wieża_Piastowska_w_Cieszynie
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pałac_Habsburgów_w_Cieszynie&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_w_Cieszynie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ogród_angielski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomnik_przyrody
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kościół_i_klasztor_Bernardynów_pw._św._Barbary_w_Przeworsku
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_kolegiacka_Ducha_Świętego_w_Przeworsku
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kaplica_Bożego_Grobu_w_Przeworsku
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ratusz_w_Przeworsku
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zespół_Pałacowo-Parkowy_w_Przeworsku
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kościół_M.B._Śnieżnej_w_Przeworsku
https://pl.wikipedia.org/wiki/Żywy_skansen
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skansen_Pastewnik
https://pl.wikipedia.org/wiki/1717
https://pl.wikipedia.org/wiki/1747
https://pl.wikipedia.org/wiki/1911
https://pl.wikipedia.org/wiki/1912
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ikona
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koronowana koronami papieskimi w 1996 roku, Kolegiata pw. Bożego Ciała z XVI w., dawna 

świątynia klasztorna Kolegium Jezuitów, Opactwo Benedyktynek z kościołem pw. św. 

Mikołaja i św. Stanisława Biskupa – interesujące połączenie sztuki sakralnej i fortyfikacyjnej) 

– Sieniawa (układ urbanistyczny z czasów lokacji miasta (XVII w.), zespół pałacowo-parkowy 

rodziny Czartoryskich, kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 

(dawny dominikański w latach 1754-1778); Wystawiony wg projektu Giovanni Spazzio, 

krypta grobowa Czartoryskich) – Kraków. (wycieczka przedłużona) 

Cena: 87,- zł  

25 czerwca 

V etap Rajdu na Raty – KOSKOWA GÓRA. Kraków – Więciórka – przełęcz Dział – 

Parszywka – Koskowa Góra – Magura – Groń – Stołowa Góra – Przykra Góra – 

Skomielna Czarna – Kraków. 

Cena: 54,- zł  

1 lipca 

Śląski Olimp. Kraków – Sobótka (zwiedzanie miasta) – Górka (zwiedzanie zespołu 

rezydencjonalno-klasztornego o.o. Augustianów, pałac z pozostałościami klasztoru i kaplicy, 

wyjście na górę Ślężę, która należy do „ Korony Gór Polskich i Korony Sudetów Polskich”: 

kościół filialny p.w. Nawiedzenia NMP, z lat 1851-1852, ogrodzenie z murem oporowym, 

schronisko im. R. Zamorskiego z 1908 r.) – Sobótka – Kraków. (wycieczka przedłużona) 

Cena: 101,- zł  

1 lipca 

Gorce. Kraków – Niedźwiedź – Orkanówka – Turbaczyk – Czoło Turbacza – Obidowiec 

– Suchora (w miarę możliwości zwiedzanie obserwatorium) – Tobołów – Koninki – Kraków. 

Cena: 54,- zł  

 

 
 

Wycieczki przedłużone – wyjazd około godz. 6.00 rano, powrót około godz. 22.00 – 23.00. 
 

Cena wycieczki zawiera: transport autokarem turystycznym, usługę przewodnika – pilota, 
ubezpieczenia NNW i KL, podatek VAT. 

 
Biuro zastrzega sobie prawo zmiany kolejności zwiedzania zaplanowanych w programie obiektów, 
zmiany trasy, skrócenia zaplanowanej trasy, jeśli kontynuowanie zaplanowanej nie będzie możliwe 

z przyczyn obiektywnych i niezależnych od biura. 
 

W przypadku zbyt małej ilości zgłoszonych osób, biuro zastrzega sobie prawo odwołania wycieczki. 

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

 

 

 

 

XVIII Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego 

 

 

 

 

Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego – Oddział Krakowski PTTK 

31-029 Kraków, ul. Zyblikiewicza 2b 

codziennie w godz. 9 - 17 

tel. 124-222-676, kom. 601-549-856 
www.bort.krakow.pttk.pl,   e-mail: bort@krakow.pttk.pl 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kolegiata_Bożego_Ciała_w_Jarosławiu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Świątynia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezuici
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kościół_św._Mikołaja_i_Stanisława_biskupa_w_Jarosławiu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kościół_św._Mikołaja_i_Stanisława_biskupa_w_Jarosławiu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pałac_w_Sieniawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pałac_w_Sieniawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Parafia_Wniebowzięcia_Najświętszej_Maryi_Panny_w_Sieniawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Spazzio
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XIX Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego 

 

Hasło tegorocznej edycji Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego brzmi: Od kuchni. 

W tym roku uczestnicy zapoznają się z historią pomieszczeń, sprzętów kuchennych i samych 

kulinariów. W ramach majowego święta Małopolski Instytut Kultury zaprosi do poznawania 

dziejów sztuki kulinarnej, poszukiwania ciekawych historii o kuchni i z kuchnią w tle. 

W 2017 roku w ramach Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego zaprezentowane 

zostanie 11 zabytków, zlokalizowanych na czterech trasach zwiedzania – dwóch krakowskich 

i w okolicach Bochni oraz Szczawnicy. Przy każdym z obiektów będzie znajdował się punkt 

informacyjny MIK obsługiwany przez wolontariuszy w niebieskich koszulkach. Punkt 

informacyjny będzie działał w sobotę i niedzielę, w godz. 10.00–18.00. 

Wolontariusze będą udzielać wszelkich niezbędnych informacji związanych ze zwiedzaniem 

obiektów. Wydarzeniu towarzyszy bezpłatna książka zatytułowana „Od kuchni”, którą można 

otrzymać w punktach informacyjnych MIK.  

Na wszystkie punkty programu dostępne dla grup obowiązuje rezerwacja. 

Udział we wszystkich wydarzeniach w ramach Dni Dziedzictwa 2017 jest bezpłatny.  
 

20–21 maja 2017 

TRASA KRAKOWSKA 
Samotnia artystów – dawna pracownia ceramiczna Heleny i Romana Husarskich w Krakowie  

Centrum Administracyjne kombinatu w Nowej Hucie 

TRASA OKOLICE BOCHNI 
Dwór Feillów w Woli Zręczyckiej  

Zamek w Wiśniczu  

Zabudowa Bochni  

27–28 maja 2017 

TRASA KRAKOWSKA 
Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie  

Kościół i klasztor Braci Kapucynów w Krakowie 

Muzeum Narodowe w Krakowie – Gmach Główny 

TRASA OKOLICE SZCZAWNICY 
Wieś Frydman na Spiszu  

Architektura uzdrowiskowa Szczawnicy 

Muzeum Pienińskie im. Józefa Szalaya w Szlachtowej 

źródło: www.mik.krakow.pl 

 

 

 

 

Więcej informacji na temat XIX Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego 
uzyskają Czytelnicy na stronach internetowych:  

www.mik.krakow.pl 

www.dnidziedzictwa.pl 
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Podsumowanie działalności Kół w 2016 roku 

 

Komisja Kół corocznym zwyczajem dokonała oceny działalności kół zrzeszonych w naszym 

Oddziale według kryteriów przyjętych w 2009 r. To sprawozdanie jest ostatnim w bieżącej 

kadencji. W odróżnieniu od lat poprzednich dokonano zmiany kryteriów oceny, niejako 

„z marszu”. Powodem tego jest sytuacja w niektórych kołach, a w zasadzie w ich większości. 

Przede wszystkim zrezygnowano ze żmudnego przeliczania kartotek członkowskich celem 

oddzielenia tych z opłaconą składką od pozostałych. Bałagan panujący w kartotekach 

niektórych kół polega na tym, że często znajdują się tam wymieszane zarówno kartoteki 

z nieopłaconą składką jak i byłych, niekiedy już nieżyjących członków. Wieloletnie apele 

o uporządkowanie nie dotarły, jak widać, do wszystkich odpowiedzialnych głów. Inną zmianą 

jest rezygnacja z punktacji za organizację wycieczek i to z dwóch powodów. Po pierwsze 

sprawozdania złożyło tylko 14 kół, a ponadto nieliczne spośród nich zgłaszały te wycieczki, 

pomimo zobowiązującej do tego Uchwały Zarządu Oddziału. W takiej sytuacji sprawozdanie 

przyjęło bardziej skromny charakter. 

Aktualnie w naszym Oddziale mamy łącznie 29 kół oraz tzw. Koło Środowiskowe, które nie 

jest kołem w sensie organizacyjnym. Należą do niego osoby, które opłacają składkę w na-

szym Oddziale, ale z różnych przyczyn nie należą do żadnego koła. Tam nie ma wybranych 

władz, osoby te właściwie wzajemnie się nie znają, nie ma też składanego sprawozdania. 

W ubiegłym roku Uchwałą Zarządu Oddziału rozwiązano Koła nr 9 (przy II Gimnazjum) oraz 

210 (przy Yacht Clubie „Fregata”). Ale pozytywem jest powstanie jesienią trzech nowych 

kół, które otrzymały kolejne numery 3, 4 oraz 5. Szczególnie ważną sprawą było powstanie 

Koła nr 3 na bazie członków Koła Środowiskowego. Wśród tych osób znalazło się grono, 

które zdecydowało się do przeprowadzenia wywiadu wśród członków i z tego ponad połowa 

z chęcią wstąpiła do nowego koła, które już działa bardzo aktywnie. Zrealizowane więc 

zostało coś, co przez długie lata wydawało się niemożliwe. Pozostałe dwa koła założono 

w szkołach podstawowych: nr 4 w Szczytnikach koło Proszowic oraz nr 5 w SP nr 138 

w Krakowie. Ponadto w trakcie zakładania są jeszcze 4 koła (3 szkolne oraz 1 w firmie), które 

przy pomyślnym finale spraw zasilą nasz stan posiadania. Z uwagi na krótki „staż” koła te nie 

składały sprawozdań. Jeśli chodzi o dyscyplinę składania sprawozdań, to tym razem złożyło 

je 14 kół i są one przedstawione w tabeli nr 2. Tak mała liczba złożonych sprawozdań 

powoduje niemożność dokładniejszego opisu dokonań naszego Oddziału. Osobnym i ważnym 

problemem jest ilość zdobywanych odznak turystyki kwalifikowanej. Wiele kół wie dokład-

nie, ile jego członkowie ich zdobyli, ale są też koła, które takich statystyk nie posiadają i tutaj 

powody takiego stanu rzeczy są rozmaite. W przypadku kół, które nie złożyły kart 

informacyjnych ilość opłaconych składek uzyskano z list imiennych znajdujących się w kasie 

Oddziału. Ponad 160 osób opłaciło składkę bezpośrednio w kasie Oddziału i te osoby są ujęte 

w sprawozdaniu jako tzw. „Koło Środowiskowe”. Tworzą je osoby, które z rozmaitych 

przyczyn, jak już wspomniano, nie należą do żadnego koła, a chcą być członkami PTTK. 

Ilość tych osób w ostatnich dwóch latach była podobna. Tu nie ma sprawozdania. Pełne 

zestawienie ilości członków Oddziału Krakowskiego PTTK przedstawiono w tabeli nr 1. 

 

Działalność organizacyjna 

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

Analizując zaprezentowane dane widać, że liczba członków opłacających składki była od 

trzech lat na podobnym, w miarę stabilnym poziomie 1300-1400 osób. Zawyżona wydaje się 

być liczba członków w kołach, może to wynikać z bałaganu w kartotekach niektórych kół. 
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L.p. Treść 
Lata sprawozdawcze 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 
Ilość kół 
 

36 42 32 31 31 29 29 29 29 30 

2 
Ilość wypełnionych  
kart informacyjnych 

25 24 25 23 20 18 23 17 15 14 

3 
Ilość członków  
w kołach 

1.023 1.122 1.319 1.320 1.472 1.601 1.466 1.549 1.711 1.323 

4 
Ilość członków  
opłacających składki 

850 977 1.194 1.204 1.301 1.235 1.196 1.327 1.420 1.323 

5 
Procent opłaconych składek  
(wiersz 4 / wiersz 3) 

83,1 87,1 90,5 91,2 88,4 77,1 81,57 85,6 83,0 100 

6 
Ilość kół, które opłaciły składki  
w 100% 

19 21 21 9 19 10 12 8 8 29 

Problemem pozostaje jednak dyscyplina opłacania składek. Znaczna ilość składek opłacana 

jest dopiero pod koniec roku zamiast na początku. Wiele osób nadal mylnie uważa ten 

proceder za właściwy i niestety dotyczy to czasem długoletnich działaczy PTTK. Praktyka 

taka zaciemnia obraz, ale taki „folklor” trwa od wielu lat. 
 

Lp Koło Skł. opłacone 
1 2 3 

1     1 - PIELGRZYM 72 

2     2 – przy SP w Kościelcu 21 

3     3 – powstało z Koła Środowiskowego 79 

4     4 – przy SP w Szczytnikach 24 

5     5 – przy SP 138   30 

6     8 - SOSW dla Dzieci Niewidom. i Słabow. 38 

7   10 - PODRÓŻNIK przy SP nr 7 18 

8   18 - przy Woj. Stacji Sanit.-Epidemiolog. 1 

9   19 - przy KPBP Krakbud 14 

10   22 - przy SP nr 53 20 

11   23 - przy Urz. Miasta i Gm. Kazimierza Wielka 31 

12   24 - Koło Tatrzańskie 14 

13   27 - Koło Miejskie w Skawinie 182 

14   28 - przy SP nr 133 38 

15   30 - przy B.P. SEBASTIAN, Kazimierza Wielka 4 

16   31 - Koło Przewodników Miejskich 33 

17   36 - Koło Grodzkie 341 

18   45 - Koło im. prof. W. Goetla TELPOD 45 

19   52 - KRZESZOWIACY 34 

20   59 - SENIOR 3 

21   71 - ŁĄCZNOŚĆ 17 

22   87 - WATRA przy Polskim Związku Głuchych 26 

23 102 - WĘDROWIEC 30 

24 116 - Koło im. Mariana Marcinkowskiego 16 

25 139 - Koło Rodzinne 3 

26 230 - przy Krakowskim Klubie Kajakowym 45 

27 233 - SMOKI przy Garniz. Krak. Policji 1 

28 263 - Rodzinne Koło SPÓLNOTA 1 

29 270 - przy Okr. P. Geodezyjno-Kartograficznym 7 

30 Koło Środowiskowe 164 

 RAZEM 1323 
 

T
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b
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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 znaczną ilość kół, które 

nie złożyły sprawozdań. Można się spodziewać, że w innym razie liczby w rubrykach byłyby 

wyższe. Z przyczyn podanych powyżej ujęto mniej kryteriów niż w latach ubiegłych.  

 

Lp Koło 
Szkolenia,  
prelekcje,  

pokazy 

Ilość  
uczestników  

imprez  
z kolumny  6 

1 2 6 7 

1     1 - PIELGRZYM 10 300 

2     8 - SOSW dla Dzieci Niewidom. i Słabow. 1 22 

3   22 - przy SP nr 53 0 0 

4   28 - przy SP nr 133 2 31 

5   31 - Koło Przewodników Miejskich 3 65 

6   36 - Koło Grodzkie 11 275 

7   45 - Koło im. prof. W. Goetla TELPOD 2 36 

8   52 - KRZESZOWIACY 0 0 

9   59 - SENIOR 0 0 

10   71 - ŁĄCZNOŚĆ 0 0 

11 102 - WĘDROWIEC 0 0 

12 116 - Koło im. Mariana Marcinkowskiego 16 36 

13 139 - Koło Rodzinne 0 0 

14 230 - przy Krakowskim Klubie Kajakowym 2 24 

RAZEM    1  ÷  14 47 789 

 

 
Punktacja Kół za rok 2016 r. 

 

Lp Nr Koła 
Kryteria wg karty informacyjnej Razem 

3 7 9a 9b 10 11 12 13 15  

1 2 4 8 9 10 11 12 13 14 15 17 

1 1 1 0 2 2 2 1 0 2 3 13 

2 8 0 3 1 2 2 1 2 2 3 16 

3 22 2 3 0 0 0 2 1 2 2 12 

4 28 2 0 1 0 2 1 2 2 0 10 

5 31 2 0 1 1 2 1 2 2 2 13 

6 36 2 0 2 0 2 1 2 2 2 13 

7 45 1 0 1 0 2 1 2 2 3 12 

8 52 1 0 0 0 0 1 2 2 3 9 

9 59 0 0 0 0 2 1 0 2 3 8 

10 71 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 

11 102 0 0 0 0 2 1 0 2 3 8 

12 116 1 0 2 2 2 0 2 2 0 11 

13 139 0 1 0 0 0 1 0 2 0 4 

14 230 2 1 1 0 2 1 0 2 3 12 
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Legenda do tabeli nr 4: 

3 Ilość członków koła przyjętych w 2015 r. 

7 Ilość odznak turystyki kwalifikowanej zdobytych przez członków koła  

9a Organizacja szkoleń, prelekcji, pokazów - ilość imprez 

9b Organizacja szkoleń, prelekcji, pokazów - ilość słuchaczy - członków koła 

10 Prowadzenie kroniki koła 

11 Prowadzenie tablicy ogłoszeń 

12 Udział w akcjach i konkursach Oddziału  

13 Terminowość przeprowadzania zebrań sprawozdawczo-wyborczych   

15 Inne formy działalności 

 

Natomiast tabela nr 4 zawiera klasyfikację i podsumowanie punktacji zgodnie z  przyjętym 

systemem oceniania działalności poszczególnych kół. Tabela byłaby bardzo przydatna, gdyby 

obrazowała więcej ocenianych aspektów aktywności turystycznej     w naszym Oddziale. Tak 

niestety nie jest z przyczyn podanych powyżej.  

 

Gratulujemy Kołu PTTK nr 8 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci 

Niewidomych i Słabowidzących za uzyskanie najwyższej punktacji w tegorocznym podsumo-

waniu działalności. Koło powtórzyło więc wynik z ubiegłego roku. Wyrazy uznania należą 

się również za zaangażowanie długoletniemu Prezesowi Koła Kol. Włodzimierzowi 

Mytnikowi, bez którego Koło nie osiągnęło by tak wspaniałych rezultatów. 

Nie znalazł odzewu ogłoszony przez nas Konkurs „Wakacyjne wspomnienia” mający na celu 

przelanie przez uczestników na papier wrażeń z letniego wypoczynku. Mimo przypominania 

prezesom kół na konkurs ten wpłynęła zaledwie jedna praca. Okazało się, że wielu prezesów 

nie przekazało tej informacji swoim członkom.  

Mimo biernego oporu zarządów kół ponawiamy apel o przesłanie do naszej Komisji 

informacji o dacie założenia danego koła, wcześniejszych prezesach oraz najważniejszych 

osiągnięciach. 

Zebrania naszej Komisji są forum prezentacji dorobku poszczególnych jednostek oraz 

wymiany poglądów na temat ważnych problemów dotyczących ich działalności. Dotychczas 

przedstawiciele kół niezwykle rzadko zaszczycają nas swoją obecnością 

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 działalności. Materiały do publikacji należy przekazywać w formie 

elektronicznej do biura Oddziału. Dotychczas tylko kilka kół korzysta z tej formy prezentacji. 

Na zakończenie składamy podziękowania wszystkim kołom za turystyczne dokonania w 2016 

roku pamiętając, że niniejsza punktacja ma charakter wyłącznie pomocniczy. 

Życzymy jednocześnie wszystkim członkom Oddziału wielu nowych osiągnięć 

w poznawaniu naszego kraju w nowej kadencji. 
Przewodniczący  Komisji  Kół 

Janusz  Worotniak 
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XLIII Zjazd Oddziału Krakowskiego PTTK 

 

Mija kolejna kadencja działalności Oddziału Krakowskiego 

PTTK. Cztery lata pracy Zarządu upłynęło na odbudowaniu 

i utrzymaniu stabilnej sytuacji finansowej i kadrowej 

Oddziału. Najważniejszymi obszarami, w których skoncen-

trowało się działanie Zarządu Oddziału to sytuacja 

w Muzeum Regionalnym Młodej Polski „Rydlówka”  oraz 

w prowadzonym przez Oddział Biurze Obsługi Ruchu 

Turystycznego. Coraz większa konkurencja na rynku turystycznym oraz ciągłe zmiany 

w przepisach prawa nie pozwoliły w satysfakcjonujący sposób uzyskać założonego celu.     

Zarząd Oddziału w mijającej kadencji zrealizował między innymi takie cele jak: 

1. Zmiana zapisów w statucie – w tym celu w dniu 13 listopada 2013 r. zwołano XXXIX 

Nadzwyczajny Zjazd Oddziału, który zatwierdził zmiany wprowadzone w Statucie.  

2. Opracowanie i przyjęcie w 2015 r. uchwałą nowego wzoru Dyplomu, stanowiącego 

najwyższe wyróżnienie Oddziału. 

3. Wpisanie Oddziału do rejestru organizatorów szkoleń dla przewodników miejskich 

akredytowanych przez Kuratorium Oświaty. 

4. Rozwój form obsługi turystycznej oraz otwarcie się na nowych klientów powodujące, 

że deficytowe dotychczas BORT, zaczęło przynosić Oddziałowi dochody i to pomimo wciąż 

pogarszających się warunków zewnętrznych do działania. 

5. Sprawdzenie i uzupełnienie akt osobowych oraz rozpoczęcie porządkowania spraw 

dokumentacji oddziałowej pozostającej w nieładzie.  

6. Zakupienie nowego sprzętu informatycznego do Biura Oddziału, BORT i Kasy.  

7. Zakupienie programu księgowego Symfonia-SAGE wymaganego od tego roku przez 

Urzędy Skarbowe. 

8. Zamówienie nowej strony internetowej Oddziału, aby pozwalała na korzystanie z niej przy 

użyciu nowych urządzeniach odbiorczych. Trwa modyfikacja i aktualizacja zamieszczonych 

tam treści. 

Przed nami nowa kadencja działalności Oddziału Krakowskiego PTTK.  

Za najważniejsze do realizacji przez kolejny Zarząd Oddziału w nowej kadencji należy uznać: 

- pracę nad efektywnością poczynań związanych z finansami, prowadzących do ustabilizo-

wania sytuacji finansowej Oddziału; 

- kontynuowanie działań mających na celu pozyskiwanie środków finansowych, tak aby 

mogło nastąpić wzmocnienie działalności programowej i statutowej jednostek organizacyj-

nych Oddziału; 

- dalsze zintensyfikowanie pracy wśród dzieci i młodzieży, tak aby nie pozostawała luka 

pokoleniowa w środowisku turystycznym Oddziału, lecz by wyrastała z niego przyszła kadra 

naszych działaczy. 

Zarząd Oddziału ma nadzieję, że następna kadencja będzie bardziej udana dla Oddziału 

Krakowskiego PTTK. 

 

Wszystkim działaczom, członkom i sympatykom Oddziału Krakowskiego PTTK Zarząd 

Oddziału składa serdeczne podziękowania za realizację postawionych celów w upływającej 

w kwietniu bieżącego roku XXXII kadencji 2013-2016. 
 

 

 

 

 



biuletyn informacyjny 91 19 

Przypominamy delegatom, że Zjazd Oddziału Krakowskiego PTTK odbędzie się w sobotę 

8 kwietnia 2017 r. w Sali Konferencyjnej Oddziału Krakowskiego PTTK w Krakowie przy 

ul. Zyblikiewicza 2b. Początek obrad o godz. 10.00. Drugi termin o godz. 10.15. 

Porządek obrad przewiduje: 

 1. Otwarcie Zjazdu. 

 2. Wybór prezydium Zjazdu. 

 3. Zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad. 

 4. Wybór komisji zjazdowych: mandatowej, wyborczej, uchwał i wniosków. 

 5. Sprawozdanie ustępującego Zarządu Oddziału. 

 6. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień. 

 7. Wystąpienie zaproszonych gości. 

 8. Sprawozdanie komisji mandatowej w sprawie prawomocności obrad. 

 9. Przyjęcie protokołów z XXXVIII Zjazdu oraz XXXIX, XL, XLI Nadzwyczajnego Zjazdu 

i XLII Sprawozdawczego Zjazdu. 

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

z wykonania budżetu oddziału za rok 2016 oraz przeznaczenia wypracowanego zysku. 

 11. Nadanie godności członka honorowego Oddziału Krakowskiego PTTK i przyjęcie wniosku 

Zarządu Oddziału o nadanie tytułu członka honorowego PTTK przez XIX Walny Zjazd PTTK. 

 12. Sprawozdanie ustępującej komisji rewizyjnej oddziału. 

 13. Sprawozdanie ustępującego sądu koleżeńskiego oddziału. 

 14. Dyskusja na temat sprawozdań ustępujących władz. 

 15. Udzielenie absolutorium ustępującym władzom. 

 16. Sprawozdanie komisji wyborczej i przyjęcie list kandydatów do władz oddziału i delegatów 

na Regionalną Konferencję Oddziałów. 

 17. Wybór komisji skrutacyjnej. 

 18. Wybory do władz oddziału i delegatów na Regionalną Konferencję Oddziałów. 

 19. Dyskusja na temat przyszłości i kierunków działania Oddziału Krakowskiego PTTK. 

 20. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków oraz przyjęcie uchwały zjazdowej. 

 21. Sprawozdanie komisji skrutacyjnej i ogłoszenie wyników wyborów. 

 22. Ukonstytuowanie się władz oddziału. 

 23. Wystąpienie nowo wybranego prezesa Oddziału Krakowskiego PTTK. 

 24. Zakończenie Zjazdu. 

W biurze Oddziału Krakowskiego PTTK przy ul. Zyblikiewicza 2b będą wyłożone protokoły z obrad 

XXXVIII Zjazdu Oddziału oraz XXXIX, XL, XLI Nadzwyczajnego Zjazdu Oddziału i XLII 

Sprawozdawczego Zjazdu Oddziału wraz z projektem regulaminu obrad.  

Godziny otwarcia biura: od poniedziałku do piątku 9.00 – 17.00. 

Mandaty będą wydawane przy podpisywaniu listy obecności delegatów przed rozpoczęciem 

Zjazdu po okazaniu legitymacji PTTK z opłaconymi składkami za rok 2017. Prosimy o uregulo-

wanie składek członkowskich za rok 2017 w kasie Oddziału przed terminem Zjazdu. 
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Krzysztof R. Hubicki – Gorce. Hala Turbacz. W drodze na Turbacz 
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