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Otwarcie sezonu turystyki górskiej 2018 

 

Komisje Turystyki Górskiej Oddziałów PTTK: „Beskid” z Nowego 

Sącza (główny organizator), „Ziemi Tarnowskiej” z Tarnowa, 

„Krakowskiego” z Krakowa oraz Regionalne Forum Oddziałów 

Małopolskich PTTK, zapraszają w dniu 15 kwietnia 2018 r. 

do Schroniska PTTK na Przehybie w Beskidzie Sądeckim na 

uroczyste rozpoczęcie sezonu turystyki górskiej w Małopolsce pn. 

„XV Małopolskie Rozpoczęcie Sezonu Turystyki Górskiej – Lato 

2018”. Impreza odbędzie się pod honorowym patronatem Marszałka 

Województwa Małopolskiego Jacka Krupy i Prezesa Małopolskiej 

Organizacji Turystycznej Leszka Zegzdy. Uczestnicy przyjmowani 

będą na mecie zlotu w godz. 10.00-12.00. W tych też godzinach 

organizatorzy proponują zwiedzanie Ośrodka Kultury Turystyki Górskiej PTTK na 

Przehybie. O  godz. 12.00 rozpocznie się msza święta w Kaplicy Dobrego Pasterza, celebro-

wana w intencji turystów górskich z Małopolski i rozpoczynającego się sezonu.   

Po  mszy świętej, o godz. 13.00 nastąpi uroczyste powitanie uczestników oraz Otwarcie 

Sezonu Turystyki Górskiej - Lato 2018 z udziałem zaproszonych gości i władz Oddziałów 

PTTK organizujących imprezę. Bezpośrednio po uroczystościach odbędzie się: konkurs 

wiedzy turystycznej dla młodzieży szkolnej, wręczenie Pucharu Marszałka Województwa 

Małopolskiego dla najliczniej reprezentowanego Oddziału PTTK woj. małopolskiego, 

wręczenie Pucharu Prezydenta Miasta Nowego Sącza dla najstarszego i najmłodszego uczest-

nika pokonującego całą trasę pieszo. Zgłoszenia oraz wpisowe w wysokości 5,- złotych 

przyjmować będzie Biuro Oddziału Krakowskiego PTTK codziennie w godz. 10-17 do dnia 

31 marca 2018 r. W  ramach wpisowego uczestnicy otrzymają pamiątkową odznakę zlotową, 

Zarząd Oddziału Krakowskiego PTTK  
wszystkim swoim członkom i sympatykom  
życzy zdrowych, pogodnych i ciepłych 
Świąt Wielkiej Nocy   
 

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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odcisk okolicznościowego stempla, potwierdzenie do książeczki Górskiej Odznaki Tury-

stycznej PTTK. BORT Oddziału Krakowskiego PTTK na rozpoczęcie sezonu udostępni 

autokar. Szczegóły na afiszach oraz w czasie dyżurów oddziałowej Komisji Turystyki 

Górskiej we wtorki w godz. 18-19. 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. 

 
 

52. Rajd na raty „Siedem Wierchów Beskidzkich” 

 

Komisja Turystyki Górskiej Oddziału Krakowskiego 

PTTK zaprasza na trasy 52. edycji Rajdu na raty „Siedem 

Wierchów Beskidzkich”. W roku 2018 Rajd organizo-

wany  jest pod hasłem „Odwiedzamy Miejsca Pamięci       

Narodowej związane ze stuleciem odzyskania niepodle-

głości” i zdobywamy okolicznościowa odznakę ustano-

wioną przez KTG ZG PTTK „100. ROCZNICA ODZY-

SKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 1918-2018”. 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 
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na szczytach górskich, a związanych bezpośrednio lub pośrednio z odzyskaniem niepodległości 

Polski. 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:  
 Schronisko PTTK na Przehybie (Beskid Sądecki) (rozpoczęcie) I etap 15 kwietnia 
 Wał (Pogórze Rożnowskie) II etap 13 maja 
 Kamionna (Beskid Wyspowy) III etap 27 maja  
 Łopień Zachodni (Beskid Wyspowy) IV etap 10 czerwca 
 Golców (Beskid Wyspowy) V etap 24 czerwca 
 Wysoka (Beskid Średni) VI etap 9 września 
 Śnieżnica (Beskid Wyspowy) (zakończenie)  VII etap 23 września 
 

 
Regulamin „Rajdu na raty – Siedem Wierchów Beskidzkich” 

 

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

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

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

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

oraz umożliwienie uczestnikom zdobywania kolejnych stopni Górskiej Odznaki Turystycznej. 

3. Rajd odbywa się na terenie Beskidów Zachodnich i 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. 
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Przehyba (1173 m npm) w Beskidzie Sądeckim – 

szczyt górski w zachodniej części Pasma Radziejowej 

zwany też Prehybą. Nazwa Prehyba (początkowo 

Perehyba) jest to zruszczona przez Rusinów dawniej 

zamieszkujących pobliską Ruś Szlachtowską nazwa 

słowacka oznaczająca przełęcz. Na podszczytowej Hali 

Przehyba znajduje się schronisko PTTK, skąd roztacza 

się wyjątkowy widok na południe w kierunku Pienin 

i Tatr oraz na północ ku Kotlinie Sądeckiej.  

Proponowane wyjście: 

Trasa Kolor szlaku 
Czas przejścia Punkty do 

GOT w górę w dół 

ze Szczawnicy PKS przez Gabańkę, Kuni 

Wierch, Czeremchę 
zielony 3 2 ¼ 16/9 

Proponowane zejście: 

Trasa Kolor szlaku 
Czas przejścia Punkty do 

GOT w dół w górę 

do Szczawnicy PKS przez Czeremchę 

i Sewerynówkę, Szczawnicę Zdrój 
niebieski 2 ½ 3  9/16 

 

Wał  (523 m npm) na Pogórzu Rożnowskim – szczyt 

pomiędzy doliną Dunajca na zachodzie i doliną Białej 

od strony wschodniej. Partie szczytowe pokryte są 

polami, dzięki czemu z Wału rozciągają się rozległe 

panoramy na Pogórze Rożnowskie i Ciężkowickie, na 

Kotlinę Sandomierską na północy i na Beskidy oraz 

Tatry na południu. Podczas I wojny światowej na całym 

grzbiecie Wału i jego rozrogach toczyły się krwawe 

walki. Pod szczytem Wału znajdują się dwa cmentarze 

wojenne: cmentarz wojenny nr 186 i nr 187. 

Proponowane wyjście: 

Trasa Kolor szlaku 
Czas przejścia Punkty do 

GOT w górę w dół 

z Gromnika zielony 2 ½ 2 11/8 

Proponowane zejście: 

Trasa Kolor szlaku 
Czas przejścia Punkty do 

GOT w dół w górę 

do Łowczówka-Pleśnej PKP żółty 2  2 ½  7/9 

 

Kamionna (801 m npm) w Beskidzie Wyspowym – 

szczyt graniczący od północy z Pogórzem Wiśnickim. 

Dawniej zwany Makowicą, Jeziernikiem lub Patrią. 

Ta ostatnia nazwa pochodzi od tego, że dawniej stała na 

jej wierzchołku drewniana wieża triangulacyjna, przez 

ludność w Karpatach zwykle nazywana patrią. Północne 

stoki Kamionnej cechują się dużą stromizną i są 

całkowicie porośnięte lasem. Na tych terenach w 1997 r. 

został utworzony rezerwat przyrody Kamionna, mający 

na celu ochronę zespołów buczyny karpackiej i jedlin. 
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Proponowane wyjście: 

Trasa Kolor szlaku 
Czas przejścia Punkty do 

GOT w górę w dół 

z Żegociny przez Łopusze Zachodnie i 

Przełęcz Widomą 
zielony potem 
niebieski 

3 ¼ 2 ¼ 14/9 

Proponowane zejście: 

Trasa Kolor szlaku 
Czas przejścia Punkty do 

GOT w dół w górę 

do Żegociny żółty 1 ¼ 1 ¾ 4/8 

 

Łopień Zachodni (961 m npm) w Beskidzie 

Wyspowym – z trzech mało wybitnych szczytów 

masywu Łopienia w Beskidzie Wyspowym. Połu-

dniowo-zachodni odcinek tego grzbietu (w kierunku 

polany Myconiówka) i północno-zachodnie jego stoki 

należą do chronionego obszaru Uroczysko Łopień 

obejmującego „Bagna Łopieńskie”, Jaskinię Zbójecką w 

Łopieniu z otaczającymi ją skałkami i kilka siedlisk 

przyrodniczych. 

Proponowane wyjście: 

Trasa Kolor szlaku 
Czas przejścia Punkty do 

GOT w górę w dół 

z Dobrej (kościół drewniany) zielony  2 1 ½ 10/5 

Proponowane zejście: 

Trasa Kolor szlaku 
Czas przejścia Punkty do 

GOT w dół w górę 

do Jurkowa przez  Przełęcz Rydza-Śmigłego 

i Chyszówki 
zielony potem 
bez znaków 

2 ½ 3 8/12 

 

Golców (752 m npm) w Beskidzie Wyspowym – 

samotne wzgórze, w większości zalesione, częściowo 

zajęte pod pola uprawne. Mimo niedużej wysokości 

rozciągają się z niego szerokie widoki. Szczególnie 

dobrze widać stąd Pasmo Łososińskie z takimi 

szczytami. jak: Łysa Góra, Sałasz Wschodni, Jaworz 

oraz Miejska Góra z dużym krzyżem. Jest jedynym 

wzniesieniem Beskidów, z którego widać 3 miasta: 

Limanową, Stary Sącz i Nowy Sącz. Na północnych 

stokach Cmentarz Wojenny nr 369 z I wojny światowej. 

Spoczywają tu żołnierze polegli w 1914 r. w czasie 

bitwy pod Limanową pomiędzy wojskami rosyjskimi i austro-węgierskimi.  
Proponowane wyjście: 

Trasa Kolor szlaku 
Czas przejścia Punkty do 

GOT w górę w dół 

z Przełęczy Ostrej niebieski 1 ½ 1 ¾ 3/6 

Proponowane zejście: 

Trasa Kolor szlaku 
Czas przejścia Punkty do 

GOT w dół w górę 

do Limanowej niebieski 1 ¾ 2 8/10 
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Jawornik/Wysoka (635 m npm) w Beskidzie Średnim 

– szczyt w północno-wschodniej części grupy Beskidu 

Średniego. Znajduje się w grzbiecie, który od 

Jordanowa ciągnie się w południowo-zachodnim 

kierunku przez Jawornik i Górę Ludwiki po Dział. Stoki 

północno-zachodnie i północne opadają do doliny rzeki 

Skawa, południowe na znajdujące się już w obrębie 

Kotliny Rabczańskiej równiny miejscowości Wysoka. 

Na początku II wojny światowej wieś stanowiła miejsce 

zaciętych walk z Niemcami. W dniach 1-3 września 

1939 w rejonie Wysokiej i pobliskiego Jordanowa rozegrała się jedna z największych bitew 

początkowej fazy kampanii wrześniowej.  

Proponowane wyjście: 

Trasa Kolor szlaku 
Czas przejścia Punkty do 

GOT w górę w dół 

ze Zbójeckiej Góry przez Skawę czerwony 
potem 
niebieski 

2 ¼ 2 ¼ 6/8 

Proponowane zejście: 

Trasa Kolor szlaku 
Czas przejścia Punkty do 

GOT w dół w górę 

do Jordanowa przez Górę Ludwiki niebieski 
potem  
żółty 

1 ¼ 1 ½ 6/8 

 

 

Śnieżnica (1007 m npm) w Beskidzie Wyspowym – 

zalesiony szczyt nad Kasiną Wielką. Pod najwyższym 

szczytem Śnieżnicy znajduje się po północnej stronie 

zagłębienie, w którym bardzo długo zalega śnieg, dłużej 

niż na podobnej wysokości okolicznych szczytach. Stąd 

właśnie nazwa góry. Obok stacji PKP Kasina Wielka 

znajduje się niewielki cmentarz wojenny nr 364 - Kasina 

Wielka, z I wojny światowej. W podszczytowych 

partiach zboczy północnych utworzono w 1968 r. leśny 

rezerwat przyrody Śnieżnica dla zachowania buczyny 

karpackiej z bukami liczącymi sobie do 150 lat. 

Proponowane wyjście: 

Trasa Kolor szlaku 
Czas przejścia Punkty do 

GOT w górę w dół 

z Kasiny Wielkiej niebieski 1 ½ 1 7/3 

 
Proponowane zejście: 

Trasa Kolor szlaku 
Czas przejścia Punkty do 

GOT w dół w górę 

do Gruszowca niebieski  ½ ¾ 2/5 

 
Opracowanie: Marian Garus (KTG) i Krzysztof Hubicki  

źródło: pl.wikipedia.org 

zdjęcia: Przehyba, Wał, Kamionna, Łopień, Golców, Śnieżnica - Jerzy Opioła CC BY-SA 4.0 / pl.wikipedia.org 

zdjęcie: Wysoka - Radio Kraków, radiokrakow.pl/galerie/wysoka 
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Zdobywamy odznakę  

100. Rocznica Odzyskania Niepodległości 1918-2018 

 

Pamiątkowa odznaka „100. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 

1918-2018”, została ustanowiona przez Komisję Turystyki Górskiej Zarządu 

Głównego PTTK. Odznakę można uzyskać po zweryfikowaniu w Terenowym 

lub Centralnym Referacie Weryfikacyjnym GOT PTTK, w książeczce GOT 

PTTK, jakiegokolwiek stopnia lub normy do Górskiej Odznaki Turystycznej 

PTTK, w okresie od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r. Poniżej 

przedstawiamy regulamin odznaki. 

 

1. Pamiątkowa odznaka „100. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 1918-2018”, 

zwana dalej odznaką, została ustanowiona i jest nadawana przez Komisję Turystyki Górskiej 

Zarządu Głównego PTTK. 

2. Celem odznaki jest uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 

w 1918 roku, po 123 latach zaborów. 

3. Odznaka nie posiada stopni. 

4. Odznakę można uzyskać po zweryfikowaniu w Terenowym lub Centralnym Referacie 

Weryfikacyjnym GOT PTTK, w książeczce GOT PTTK, jakiegokolwiek stopnia lub normy 

do Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK, w okresie od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r. 

5. Zachęca się turystów górskich do odwiedzenia w 2018 roku miejsc związanych z walkami 

o niepodległość w latach Wielkiej Wojny 1914-1918 położonych w Karpatach, np. Przełęcz 

nad Chyszówkami (Marszałka E. Rydza-Śmigłego) w Beskidzie Wyspowym, Łowczówek na 

Pogórzu Rożnowskim, w okolicach Limanowej i Gorlic, Przełęcz Legionów (Wlk. Rogodze) 

w Gorganach itp. 

6. Dystrybutorem odznaki jest Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie 

(31-010 Kraków, ul. Jagiellońska 6; tel. 12 422 28 40, wew.10). 

7. Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK zastrzega sobie prawo nadania 

odznaki, z pominięciem postanowienia zapisanego w pkt. 4 niniejszego regulaminu, na pod-

stawie odrębnych uchwał. 

8. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK. 

9. Niniejszy regulamin, przyjęty uchwałą Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK nr 63/XIX/ 

2017, wchodzi w życie 1 kwietnia 2018 r.  

 

 

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 2018. Wycieczki połączone 

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

informacje można uzyskać: 

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

- mailowo: dtp@duszpasterstwo-pielgrzym.krakow.pl, 

- w Duszpasterstwie Służby Liturgicznej (Diakonia Krajoznawczej Odznaki im. Jana Pawła II) 

w Krakowie przy ul. Wiślnej 12/6 w poniedziałki w godzinach 16-17 (tel. 12-628-8230) lub 

u księdza Macieja Ostrowskiego (maciej.ostrowski@upjp2.edu.pl) i Kazimierza Synowskiego 

(tel. 608-373-029, syka@poczta.onet.pl, synowskik@gmail.com). 
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- podczas spotkań Duszpasterstwa Turystycznego przy kościele p.w. św. Stanisława Kostki na 

Dębnikach. 

 

Idea odznaki powstała wśród katolickich turystów, którzy chcą przez nią propagować 

wartości wędrówek krajoznawczych szczególnie ważnych dla chrześcijanina. Idąc za tyloma 

wezwaniami Papieża Jana Pawła II do wychowania w pełni człowieczeństwa, odznaka ma 

zachęcać do pożytecznego spędzania wolnego czasu, które ubogaci człowieka zarówno w 

jego sferze fizycznej, jak i duchowej. Chce zapoznać z wielkim bogactwem szeroko pojętej 

kultury, na której swe piętno wycisnął Kościół.  

Każdą wycieczkę prowadzi przewodnik PTTK. Członkowie PTTK korzystają ze zbiorowego 

ubezpieczenia Towarzystwa. Uczestnicy niezrzeszeni ubezpieczają się we własnym zakresie. 

Zbiórka uczestników na 15 minut przed odjazdem autokaru (w tym czasie podstawiany jest 

autokar). Odjazd punktualnie o wyznaczonej godzinie. 

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

mogą być zorganizowane przez Duszpasterstwo pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia 

grupy co najmniej 15-ososbowej.  
 

Harmonogram wycieczek 
  

  15 kwietnia Schronisko na Przehybie (rozpoczęcie sezonu turystyki górskiej PTTK) 

  12 maja (sob) Majówka.  Bukowiński Wierch w paśmie Żeleźnicy 

  27 - 30 września XXVI Seminarium „Sacrum i przyroda”  Słowacja 

pt. „Ochrona zdrowia i życia”  

  7 października Hala Krupowa (zakończenie sezonu turystyki górskiej PTTK) 

  20 października (sob) Siedlec 

  28 października Kościół p.w. MB Dobrej Rady (Kraków, ul. Dygasińskiego 44a) 

  11 listopada  Cmentarz Wojenny w Łowczówku 

  18 listopada  Kościół p.w. św. Stanisława Kostki (Kraków, ul. Konfederacka 6) 

 
„Człowiekowi potrzebne jest piękno krajobrazu i dlatego też nic dziwnego, że ciągną tutaj ludzie 

z różnych stron Polski. Ciągną latem i zimą. Szukają odpoczynku. Pragną odnaleźć siebie w obcowa-
niu z przyrodą. Pragną odzyskać siły w zdrowym wysiłku fizycznym, marszu, podejściu, we wspi-

naczce, w zjeździe narciarskim... Polecam wszystkich Matce Chrystusowej, która tu w pobliżu króluje, 

czyli gazduje - matkuje w swoim sanktuarium ludźmierskim, i w tej głębi Tatr na Rusinowej Polanie... 
w tylu innych sanktuariach rozłożonych u podnóża Karpat, Beskidów, Bieszczadów... na Wschód i na 

Zachód, w stronę Babiej Góry i Pilska, Karkonoszy i dalej. I na całej Polskiej ziemi." 

Jan Paweł II, Nowy Targ, 8 czerwca 1979 r. 

 

Harmonogram prelekcji 
 

W kościele p.w. św. Stanisława Kostki w Dębnikach (podziemia) o godz. 17.30 po mszy św. 

odbędą się spotkania Duszpasterstwa Turystycznego i prelekcje: 
 

08.05. Grażyna i Antoni Skowrońscy – Wielki Tydzień na Camino 

12.06. ks. prof. Łukasz Kamykowski (UPJPII) – Wyznania chrześcijańskie - kim 

są prawosławni i ewangelicy? 
25.09. Elżbieta Bogaty – Kambodża i Laos 

09.10. ks. prof. Maciej Ostrowski (UPJPII) – Tbilisi i okolice 

13.11. Urszula Ormicka – Walery Eliasz  Radzikowski wszechstronny artysta 

11.12. Julian Ślusarczyk – Rok w przeźroczach 
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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. 
żródło: duszpasterstwo-pielgrzym.krakow.pl 

 

Wiosna z B.O.R.T. 

 

Niżej podajemy terminy i miejsca wycieczek organizowanych wiosną 2018 roku przez Biuro 

Obsługi Ruchu Turystycznego Oddziału Krakowskiego PTTK.  

7 kwietnia 
Szlakiem średniowiecznych miasteczek Małopolski. Kraków – Czchów (układ urbani-

styczny z poł. XIV w., zespół kościoła parafialnego p.w. Narodzenia NMP, ruiny zamku) – 

Stary Sącz (średniowieczna zabudowa rynku, klasztor Klarysek) – Bobowa (synagoga 

i cmentarz żydowski, gotycki kościół p.w. Wszystkich Świętych) – Zakliczyn (kościół p.w. 

św. Idziego Opata, zespół klasztorny reformatów z poł. XVII w.) – Wojnicz (barokowy kościół 

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

Kraków. 
Cena: 65,- zł  

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

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

Zakopane – Kraków. 

Cena: 55,- zł 

15 kwietnia 

Rozpoczęcie Sezonu Turystyki Górskiej (I etap „Rajdu na Raty - Siedem Wierchów 

Beskidzkich”) - PRZEHYBA. Szczawnica UM – Gabańka – Kuni Wierch – Przehyba – 

Czeremcha – Sewerynówka – Szczawnica Zdrój. 

Cena: 42,- zł  

21 kwietnia 
Szlakiem renesansu po Małopolsce” cz. I. Kraków – Bodzów (kaplica Matki Bożej 

Śnieżnej z renesansowym ołtarzem św. Doroty, pochodzącym z katedry wawelskiej) – 

Zielonki (późnogotycki kościół Narodzenia NMP z elementami renesansowymi, fort główny 

artyleryjski 45 „Zielonki”) – Modlnica (unikatowy kościół drewniany z 1553 r. z renesansową 

polichromią) – Pieskowa Skała (renesansowy zamek, park zamkowy) – Miechów  (bazylika 

Grobu Bożego) – Antolka (karczma z 1836 r. - siedziba sztabu generała M. Langiewicza)  – 

Książ Wielki (zamek na Mirowie) – Skalbmierz (murowany kościół z przełomu XII/XIII w., 

z renesansowymi i wczesnobarokowymi elementami) – Proszowice (średniowieczny układ 

urbanistyczny miasta) – Posądza – Kraków. 

Cena: 55,- zł 

28 kwietnia 

Dolina Pięciu Stawów Polskich. Kraków – Palenica Białczańska – Wodogrzmoty Mickie-

wicza – Dolina Roztoki – Dolina Pięciu Stawów (schronisko) – Świstówka – Wodogrz-

moty Mickiewicza – Palenica Białczańska – Kraków. 

Cena: 55,- zł 
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1-3 maja 

Praga – Złote Miasto. I dzień:  Kraków – Kutna Hora (kościół gotycki, rynek) – II dzień: 

Praga (Hradczany, Mala Strana, Stare Miasto, Josefov, Plac Waclawa, rejs statkiem po 

Wełtawie, spektakl Grające Fontanny) – III dzień: powrót do Krakowa (ok. godz. 5,00 rano).    

Cena: 480,- zł  

3-5 maja 

Góry Sowie z wyjazdem do Drezna. I dzień: Kraków – Walim (sztolnia) – Osówka 

(podziemne miasto) – II dzień: Drezno (Zespół pałacowy Zwinger, spacer po Starówce) – 

III dzień: Zagórz Śląski (zamek Grodno) – Wielka Sowa (wieża widokowa) – Książ 

(zamek) – Kraków (powrót ok. godz. 23,00). 

Cena: 580,- zł  

5 maja 

Szlakiem Jana Kochanowskiego. Kraków – Szydłowiec (zamek - siedziba Radziwiłłów, 

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

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

wyższenia Krzyża Świętego z kaplicą-mauzoleum Kochanowskich, pomnik Jana Kocha-

nowskiego z Urszulką, ściana straceń) – Czarnolas (muzeum Jana Kochanowskiego, spacer 

po mieście) – Sycyna – Kraków. (wycieczka przedłużona) 

Cena: 145,- zł  

13 maja 

II etap Rajdu na Raty: WAŁ (Pogórze Rożnowskie) + cmentarze z I wojny światowej. 

Gromnik – Wał (zwiedzanie cmentarzy nr 185-187) – Łowczówek (zwiedzanie Cmentarza 

Legionistów Polskich) – Pleśna.  

Cena: 42,- zł  

19 maja 

Drewniany Szlak południowej Małopolski. Kraków – Łopuszna (późnogotycki drewniany 

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

Harklowa (późnogotycki kościół p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny, XIX-wieczny 

zespół dworski z lamusem obronnym) – Dębno Podhalańskie (gotycki kościół drewniany pw. 

św. Michała Archanioła wpisany na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO) – 

Grywałd – Niedzica (późnogotycki kościół murowany) – Trybsz (drewniany kościół pw. 

św. Elżbiety Węgierskiej z 1567 r.) – Kraków. 

Cena: 55,- zł  

26 maja 

Kraina  wąwozów nad Wisłą. Kraków – Sandomierz (Wąwóz Królowej Jadwigi, Wąwóz 

Piszczele) – Kazimierz Dolny (Wąwóz Małachowskiego, Kuncewiczówka, Wąwóz Korze-

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

Cena: 115,- zł   

27 maja 

III etap Rajdu na Raty: KAMIONNA (Beskid Wyspowy) + cmentarze wojenne w Żegocinie. 

Żegocina – Łopusze Zachodnie – Przełęcz Widoma – Kamionna - Żegocina (cmentarze 

wojenne nr 301 i 302) 

Cena: 42,- zł  

31 maja – 2 czerwca 

Szlakiem zamków Opolszczyzny i Dolnego Śląska. I dzień: Kraków – Moszna (zamek  – 

od 1866 do 1945 r. rezydencja śląskiego rodu Tiele-Wincklerów) – Paczków (polskie 

Carcassonne) – Książ (zamek) – Piechowice (spacer po okolicy, obiadokolacja, nocleg).    
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II dzień: Piechowice – Świeradów Zdrój (spacer po uzdrowisku) – Leśna (zamek Czocha) – 

Płakowice (zespół zamkowy) – Wleń (pałac książęcy z XVI w.) – Jelenia Góra (zamek 

Chojnik) – Piechowice  (obiadokolacja, nocleg).  III dzień: Piechowice – Bolków (zamek - 

budowla obronna z XIII w.) – Bolczów (ruiny zamku) – Ząbkowice Śląskie (kościół 

parafialny p.w. św. Anny z XIV/XV w., dzwonnica, krzywa wieża z 1413 r. ruiny renesanso-

wego zamku) – Kamieniec Ząbkowicki (zamek) – Kraków (powrót ok. godz. 23,00). 

Cena: 490,- 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: 58,- zł  

9 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 p.w. św. Bartłomieja, przebudowany w XIX w.) – Przęślin 

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

Cena: 55,- zł  

10 czerwca 

IV etap Rajdu na raty: ŁOPIEŃ ZACHODNI (Beskid Wyspowy) + Przełęcz Rydza-  

Śmigłego nad Chyszówkami. Dobra (kościół drewniany i cmentarz) – Łopień Zachodni – 

Chyszówki – Przełęcz Rydza-Śmigłego (pomnik Legionistów) – Jurków (kościół drewniany). 

Cena: 42,- zł  

16 czerwca 

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

Abramów – Przełęcz Śrubita – schronisko PTTK pod Wielką Raczą – Rycerka Kolonia – 

Kraków. 

Cena: 42,- zł  

23 czerwca 

W odwiedzinach u Wojaka Szwejka – Przemyśl. Kraków – Przemyśl (Wzgórze Zamkowe 

i Zamek Kazimierzowski, Wzgórze Zniesienie i Kopiec Tatarski, zabytki miasta, kościoły, 

Przemyskie Podziemia, Muzeum Dzwonów i Fajek) – Kraków. (wycieczka przedłużona) 

Cena: 99,- zł  

23 czerwca 

W drodze do Czartoryskich. Kraków – Bochnia – Przeworsk (gotyckie klasztory obronne 

Bernardynów, Kościół św. 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 z XVII-wieczną kapliczką) 

– Jarosław (cerkiew katedralna p.w. Przemienienia Pańskiego z XVIII w. ze słynącą łaskami 

ikoną Matki Boskiej Jarosławskiej - główny ośrodek pielgrzymkowy polskich unitów) – Sieniawa 

(układ urbanistyczny z XVII w., zespół pałacowo-parkowy rodziny Czartoryskich, kościół 

parafialny p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, krypta grobowa Czartoryskich) – 

Kraków. (wycieczka przedłużona) 

Cena: 99,- zł  
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24 czerwca 

V etap Rajdu na Raty – GOLCÓW  (Beskid Wyspowy) + cmentarze wojenne. Przełęcz 

Ostra w paśmie Cichonia i Jeżowej Wody – Golców (cmentarz nr 369) – Zarębówka – 

Jabłoniec (cmentarz nr 368) – Limanowa OSP. 

Cena: 42,- zł  

30 czerwca 

Śląski Olimp. Kraków – Sobótka (spacer po mieście) – Górka (zwiedzanie zespołu rezydencjo-

nalno-klasztornego o.o. Augustianów) – wyjście na górę Ślężę  (kościół filialny p.w. Nawiedzenia 

NMP z XIX w., schronisko im. R. Zamorskiego z 1908 r.) – Kraków. (wycieczka przedłużona) 

Cena: 115,- 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, przy wycieczkach wielodniowych – nocleg i wyżywienie HP. 
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 

 

 

 

Spotkania Komisji Krajoznawstwa, Historii i Tradycji 

 

Spotkania Komisji Krajoznawstwa, Historii i Tradycji   w sezonie 2018 

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

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

 

Początek spotkań – godz. 17.00: 

 

 

04.04. Droga św. Jakuba  - najpiękniejsza droga świata – Franciszek Mróz 

14.04. Limanowszczyzna w czasie I i II Wojny Światowej – Zbigniew Twaróg 

09.05. CZAK 2018 Świnoujście 

06.06. Jaroslav Hašek (1883-1923) i jego dobry wojak Szwejk – Elżbieta Woźniak 

05.09. Karpaty Południowe – Julian Ślusarczyk 

03.10. Walery Rzewuski - pierwszy fotograf Tatr – Urszula Ormicka; 

07.11. Granice Polski od Mieszka I do współczesności – Zbigniew Twaróg 

05.12. Ormianie w Polsce – Janusz Palarz 

Na spotkania Komisji zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane krajoznawstwem. 
przygotował Przewodniczący KKHiT  

Janusz Palarz 

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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XX Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego 

 

W imieniu Małopolskiego Instytutu Kultury, Samorządu Województwa Małopolskiego, 

Gospodarzy obiektów oraz całej społeczności lokalnej zapraszamy do odwiedzenia intrygują-

cych i często niedostępnych zabytków Małopolski. Podczas jubileuszowej XX edycji 

Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego chcemy Państwu opowiedzieć o dwudziestole-

ciu międzywojennym – o życiu zwykłych obywateli, polityków, naukowców i o dwudziestu 

latach rozwoju. 

 

W 2018 roku podczas dwóch majowych weekendów (19-20 maja oraz 26-27 maja) w ramach 

Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego zaprezentowane zostanie dziwięć zabytków, 

zlokalizowanych na czterech trasach zwiedzania (program wydarzeń w poszczególnych 

miejscach jest dostępny na stronie www.dnidziedzictwa.pl) 

 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, lecz wejście do niektórych obiektów wymaga rezerwacji. 

 

19–20 maja 2018 

TRASA KRAKOWSKA I 

Fort 50 ½ O Barycz w Krakowie 

Dworek Rutkowskich w Krakowie-Bronowicach 

TRASA ZACHODNIA 

Kościół pw. Narodzenia NMP w Racławicach k. Olkusza 

Piec kręgowy w Płazie  

 

26–27 maja 2018 

TRASA KRAKOWSKA II 
Kamienica Bujwidów w Krakowie 

Gmach główny Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 

TRASA WSCHODNIA 

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i dwór Żabów w Zbylitowskiej Górze  

Willa Eugeniusza Kwiatkowskiego w Tarnowie-Mościcach  

Dom rodzinny i Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach 
 

źródło: www.mik.krakow.pl 

zdjęcia: J. Nowostawska-Gyalókay MIK 2017 

 

 

 

 

 

Więcej informacji na temat XX Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego 

uzyskają Czytelnicy na stronie internetowej www.mik.krakow.pl 

 

http://dnidziedzictwa.pl/
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Zdobywamy odznakę Szlaków Tatr Polskich  

 

Informujemy, że od lipca 2016 roku Zarząd Oddziału Tatrzańskiego PTTK 

w Zakopanem wprowadził do zdobywania nową odznakę „Odznakę Szlaków 

Tatr Polskich” w trzech stopniach. Odznaka ta i książeczka ma pomóc 

w systematycznym i całościowym poznaniu naszych najpiękniejszych miejsc 

w Tatrach Polskich. Turyści rozpoczynający wędrowanie po Tatrach, powinni 

najpierw wędrować po łatwych szlakach dolin reglowych, a potem, po zdoby-

ciu odpowiedniej wiedzy i doświadczenia górskiego, mogą wędrować 

trudniejszymi szlakami w wyższych partiach gór. W tym celu w książeczce 

STP tak podzielono szlaki na odcinki, aby można było planować różne warianty wycieczek, 

najpierw łatwiejszych, potem trudniejszych, przy czym zachęca się, aby podobnie tak jak jest 

to w książeczce, najpierw przechodzić łatwiejsze szlaki Tatr Zachodnich, a potem trudniejsze 

Tatr Wysokich. Przejście pierwszych 50 odcinków szlaków nie sprawi turystom większych 

trudności, a satysfakcją będzie zdobycie odznaki STP I-go stopnia.  

Poniżej podajemy regulamin zdobywania odznaki, który zamieszczony jest w książeczce. 

Książeczka jest do nabycia w biurze Oddziału Tatrzańskiego PTTK w Zakopanem przy 

ul. Krupówki 12, gdzie można zasięgnąć szczegółowych informacji o zasadach zdobywania 

odznaki. 

1. Odznakę może zdobywać każdy po ukończeniu 14-tego roku życia, przy czym turyści 

do ukończenia 18-tego roku życia mogą je zdobywać wyłącznie pod opieką rodziców, 

prawnych opiekunów lub osób przez nich upoważnionych oraz osób uprawnionych do prowa-

dzenia turystycznego po Tatrach zgodnie z przepisami TPN. 

2. Czas zdobywania odznak STP jest nieograniczony. 

3. Książeczki STP można nabywać w Oddziale Tatrzańskim PTTK w Zakopanem lub 

w uprawnionych do tego punktach sprzedaży. 

4. Przyjęty został prosty sposób dokumentacji przejść szlaków tatrzańskich. Turysta 

rozpoczynając wędrówkę powinien w punkcie sprzedaży biletów TPN przybić pieczątkę 

w odpowiednim miejscu w książeczce STP i wpisać datę. Pieczątki należy stemplować 

w książeczce także w schroniskach PTTK znajdujących się na szlakach wędrówek. 

5. Na szczytach i przełęczkach wyszczególnionych w książeczce STP należy zrobić zdjęcie 

potwierdzające przebywanie w tym konkretnym miejscu. Na zdjęciu musi być widoczna 

osoba ubiegająca się o zdobycie odznaki STP. Jeżeli ktoś wykonuje sobie zdjęcie sam, może 

to być zdjęcie jego głowy na tle okolicznych szczytów. W książeczce STP wklejamy tylko 

jedno zdjęcie ze szczytu lub przełęczy, chociaż bywamy tam wiele razy. 

6. Po zakończeniu wędrówki należy w rubryce nr 3 wpisać datę przebycia odpowiedniego 

odcinka szlaku z rubryki nr 2. 

7. Po przejściu odpowiednich ilości odcinków szlaków, należy przedstawić prawidłowo 

wypełnioną książeczkę STP do weryfikacji w Oddziale Tatrzańskim PTTK w Zakopanem, 

osobiście lub przesłać ją listem poleconym na adres ul. Krupówki 12, 34-500 Zakopane. 

W tym przypadku do koperty oprócz książeczki STP należy włożyć również kopertę 

z adresem zwrotnym i naklejonym znaczkiem o wartości przesyłanego listu poleconego. 

8. Weryfikację książeczek STP przeprowadza Oddział Tatrzański PTTK w Zakopanem 

sprawdzając; prawidłowość wypełnienia książeczki, daty przejść szlaków tatrzańskich, daty 

potwierdzeń i autentyczność zdjęć osoby ubiegającej się o zdobycie odznaki STP, 

na określonych szczytach i przełęczach Tatr Polskich. 

9. Weryfikację przeprowadza się przyjmując zasadę wiarygodności i prawdziwości 

zapisów, potwierdzeń i zdjęć w książeczce STP, jednak w przypadku nieprawidłowego 

wypełnienia książeczki lub wątpliwości co do autentyczności zdjęć, Oddział Tatrzański 
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PTTK zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy wyjaśniającej z osobą, która 

przedłożyła książeczkę do weryfikacji. 

10. Złożenie książeczki STP do weryfikacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

umieszczenie na internetowej liście zdobywców odznak STP nazwiska, imienia, miejsca 

zamieszkania i stopnia zdobytej odznaki. 

11. Przy składaniu książeczki do weryfikacji zdobycia odznaki III-go stopnia należy dołączyć 

także swoje zdjęcie, takie jakie składa się do przy wyrabianiu legitymacji, dowodu osobistego 

lub paszportu. Zdjęcie to będzie wykorzystane przy tworzeniu internetowej Honorowej Listy 

Turystów, którzy przeszli wszystkie szlaki Tatr Polskich. 

12. Fakt pozytywnego zweryfikowania książeczki STP i przyznania odznaki określonego 

stopnia, jest potwierdzany w książeczce pieczątką upoważniającą do wykupienia i noszenia 

zdobytej odznaki. 

 

Uczczenie 100. rocznicy śmierci H. Zapałowicza 

 

W dniu 19 listopada 2017 r. odbyło się przejście 

pierwszym polskim szlakiem turystycznym 

znakowanym na czerwono w rejonie 

babiogórskim prowadzącym z Suchej Beskidzkiej 

przez Magurkę do Zawoi. Szlak został wyznako-

wanym przez Hugona Zapałowicza w 1906 r. 

(setna rocznica śmierci Hugona Zapałowicza 

przypadała właśnie w dniu 20 listopada 2017 r.). 

W ramach obchodów ROKU BABIEJ GÓRY 

2017 dla uczczenia jego pamięci odbyło się 

uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy na 

Domu Strażaka w Zawoi Przysłop. Uroczystości 

towarzyszyła prelekcja prof. dra hab. Janusza 

Zdebskiego pt. „Hugo Zapałowicz – jego życie oraz działalność w rejonie babiogórskim”. 

Organizatorami imprezy była Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK przy 

współpracy z sołtys Zawoi Przysłop i Ochotniczej Straży Pożarnej Zawoja Przysłop. 

Uroczystego odsłonięcia dokonali: Przewodniczący KTG ZG PTTK – Jerzy W. Gajewski, 

Zastępca Dyrektora Babiogórskiego Parku Narodowego – Konrad Gonciarczyk, Prezes 

Oddziału PTTK w Suchej Beskidziej – Wojciech Żak, Prezes Oddziału PTTK w Żywcu – 

Jakub Nowak, Starszy Gazda Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich – Marek Listwan, Prezes 

OSP Zawoja Przysłop – Jan Żurek oraz Kierownik Sekcji Suskiej Grupy Beskidzkiej GOPR – 

Tomasz Lipko. 
zdjęcia Grażyna Trybała 
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W ekspresowym skrócie 

 

1. W dniu 24 stycznia 2018 roku zmarł ANDRZEJ CIEPIELA – pierwszy Przewodniczący 

Rady Klubu oraz jeden z założycieli Krakowskiego Klubu Przodowników Turystyki Górskiej 

PTTK, wieloletni działacz Komisji Turystyki Górskiej Oddziału Krakowskiego PTTK oraz 

organizator licznych krakowskich górskich imprez turystycznych. 

 

2. Komisja egzaminacyjna dla kandydatów na i rozszerzających uprawnienia Przodownika 

Turystyki Górskiej zaprasza w roku 2018 w następujących terminach: 16 kwietnia, 14 maja, 

8 października, 12 listopada. Zainteresowani powinni z wyprzedzeniem złożyć odpowiedni 

wniosek w sekretariacie COTG. Szczegółowych informacje udziela kol. Marian Garus. 

 

3. Terenowy Referat Weryfikacyjny Górskiej Odznaki Turystycznej przy Oddziale 

Krakowskim PTTK zweryfikował w roku 2017: 15 brązowych, 13 srebrnych odznak 

„W góry”; 94 popularnych, 64 małych brązowych, 37 małych srebrnych, 14 małych złotych 

odznak GOT oraz 14 norm „Za wytrwałość” GOT – razem 251 odznak. 

 

4. Terenowy Referat Weryfikacyjny Górskiej Odznaki Turystycznej przy Krakowskim 

Klubie Przodowników Turystyki Górskiej zweryfikował w roku 2017: 5 brązowych, 2 srebrne 

i 2 złote odznaki „W góry” oraz 48 popularnych, 44 małych brązowych, 33 małych srebrnych, 

16 małych złotych odznak GOT oraz 12 norm „Za wytrwałość” GOT – razem 162 odznaki. 

 

5. W wyniku wyborów na Krajowej Konferencji Aktywu Turystyki Górskiej PTTK w Sanoku-

Olszanicy, w której kol. Marian Garus był delegatem Komisji Turystyki Górskiej Oddziału 

Krakowskiego PTTK, wybrano w dniu 3 marca 2018 r. nowy skład osobowy (w większości 

stary) KTG ZG PTTK. Do składu Komisji weszli: J. Gajewski – Kraków (przewodniczący), 

J. Konieczniak – Kraków (sekretarz), M. Majewski - Gniezno (członek),  T. Dziurawiec - 

Rzeszów (członek), J. Nowicki - Warszawa (członek), M. Szott - Wrocław (członek), 

J. Pielich - Wałbrzych (członek), A. Piotrowski - Krotoszyn (nowy członek), M. Murzyn - 

Myślenice (nowy członek) (z naszego KKPTG).  

 

6. W dniu 11 kwietnia 2018 r. odbędzie się XLIV Sprawozdawczy Zjazd Oddziału 

Krakowskiego PTTK. Tematem Zjazdu będzie sprawozdanie finansowe i zatwierdzenie 

wykonania budżetu za rok 2017. 
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www.krakow.pttk.pl                                    red. naczelny Krzysztof R. Hubicki 

numer zamknięto dnia 20 marca 2018 r. 
zdjęcie na pierwszej stronie: 

Krzysztof Hubicki – Gorce. Widok na Halę Długą na Długiej Przełęczy 
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