
ZIMA 2008 
 DO UśYTKU WEWNĘTRZNEGO 
 

Spotkania Klubowe Instruktorów Krajoznawstwa 
 
Spotkania KLUBU INSTRUKTORÓW KRAJOZNAWSTWA  w sezonie 2007/2008 odbywać 
się będą w kaŜdą trzecią środę miesiąca w  następujących  terminach: 
16 stycznia 2008 r.   
temat: „Dynastia Habsbursko-Lotary ńska” – kol. Jadwiga Broczkowska  
20 lutego 2008 r.  
temat: „Najbli Ŝsze okolice Krakowa” – kol. Zbigniew Twaróg  
19 marca 2008 r.   
temat: „ Ślady działalno ści wulkanicznej w Polsce i nie tylko” – kol. Barbara 
Twarogowa  
Miejsce spotkań: 
Dom Turysty PTTK – ul. Zyblikiewicza 2b (wejście obok kasyna) – sala konferencyjna 
(sala nr 4). Początek spotkań – godz. 17.00. 
W programie spotkań: omówienia bieŜących spraw oraz prezentacja dorobku instruktorów 

krajoznawstwa (prelekcje z przeźroczami, omawianie zbiorów o tematyce 
krajoznawczej oraz inne sprawy związane z turystyką krajoznawczą). 
Jednocześnie informujemy, Ŝe na podstawie uchwały Krajowego Kole-
gium Instruktorów ZG PTTK z dnia 24 sierpnia 2007 r. legitymacje 
Instruktora Krajoznawstwa  podlegać będą wymianie !!!  
Prosimy o przynoszenie w/w legitymacji na spotkania Klubu w określo-
nych wyŜej terminach (do 19 marca 2008 r. włącznie). 

Prezes KIK Barbara Krawczyk 
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POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE 

ODDZIAŁ KRAKOWSKI  im. ks. Karola Wojtyły 
31-033 Kraków, ul. Westerplatte 5, tel.: 012-422-20-94 

Zarząd Oddziału Krakowskiego PTTK składa 
swoim członkom i sympatykom Ŝyczenia zdrowych, 
spokojnych, oraz jak najbardziej rodzinnych  
Świąt BoŜego Narodzenia, a w 2008 roku wszelkiej 
pomyślności, udanych wycieczek i wypraw,  
wspaniałych wraŜeń na turystycznych szlakach oraz 
udanych przedsięwzięć w Ŝyciu osobistym i zawodowym.    
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Sprawozdania roczne 2007 
 
Sprawozdania roczne ze stanu organizacyjnego i działalności programowej jednostek organizacyjnych 
Oddziału Krakowskiego PTTK za rok 2007 naleŜy sporządzić na dostarczonych formularzach 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 stycznia 2008 roku. Po tym terminie jednostki będą 
wykazywane jako te, które nie złoŜyły sprawozdań. Kopie sprawozdań (jeden egz.) 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. 

 

Sprawozdanie TK-K Kół 

Sprawozdania roczne Koła naleŜy sporządzić na dostarczonych formularzach TK-K oraz 
kartach informacyjnych działalności Kół (druk ZO 09) i kartach stanu kadry programowej 
w Kołach (druk ZO 24) [nowość!]. Sprawozdanie TK-K składa się z siedmiu działów, obejmujących 
całokształt działalności organizacyjnej i programowej kół. 
W dziale I. „Członkowie” naleŜy wykazać liczbę członków: → zwyczajnych PTTK wg stanu na dzień 
31 grudnia 2007 roku z opłaconą roczną składką członkowską PTTK normalną lub ulgową w kole 
(TK-K wiersz 01, 02); → zwolnionych z opłaty składki członkowskiej tj. Członków Honorowych 
PTTK, młodzieŜ z domów dziecka, zakładów opiekuńczych i szkół specjalnych (TK-K wiersz 03); 
→ z opłaconą tylko składką klubową (TK-K wiersz 04); → z nieopłaconą składką członkowską za rok 
sprawozdawczy 2007, którzy mogą zostać skreśleni z listy członków po 31 marca 2008 roku 
w przypadku, jeśli do tego terminu nie opłacą składki – art. 16 ust. l pkt. 2 i ust. 2 Statutu PTTK 
(TK-K wiersz 05); → którzy powrócili do PTTK w roku 2007 korzystając z art. 16 ust. 2 Statutu 
PTTK (TK-K wiersz 06). Liczba członków wykazana w wierszu (06) powinna być równocześnie wli-
czona do wiersza (00), a następnie rozpisana w odpowiednich wierszach (01, 02, 03) tabeli 
„Członkowie”. W kolumnie „Liczba członków” w kolumnie „w tym młodzieŜy szkolnej” naleŜy 
wykazać ilość młodzieŜy szkolnej tj. młodzieŜ uczącą się w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz 
ponadgimnazjalnych – dawne szkoły średnie. 
W działach II, III, IV, V, VI, VII naleŜy wykazać dane obrazujące działalność koła w roku 
sprawozdawczym. W dziale II naleŜy wykazać wycieczki i imprezy organizowane przez Koło – o zali-
czeniu do tej grupy turystyki decydują środki przemieszczania, a nie cel wycieczki czy imprezy, 
natomiast w dziele III naleŜy wykazać wycieczki krajoznawcze autokarowe, kolejowe itp. oraz nie 
ujęte w części II. W dodatkowej tabeli działu III. „Turystyka powszechna” „MłodzieŜowe obozy 
wędrowne” naleŜy wykazać wszystkie młodzieŜowe obozy wędrowne zorganizowane przez koło, 
niezaleŜnie od tego, Ŝe część z nich moŜe być wykazana takŜe w dziele II. „Turystyka kwalifikowana” 
(w dyscyplinach turystyki kwalifikowanej). 
[nowość!] NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe w dziale II i III wprowadzono dodatkową kolumnę 
dotyczącą uczestnictwa osób niepełnosprawnych. W wymienionej kolumnie naleŜy wykazać liczbę 
uczestników – osób niepełnosprawnych, które brały udział w imprezach i wycieczkach turystyki 
kwalifikowanej i powszechnej oraz w obozach wędrownych. Zgodnie z Deklaracją Praw Osób 
Niepełnosprawnych przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ „osoba niepełnosprawna” oznacza 
osobę, która w wyniku deficytu swoich fizycznych lub umysłowych zdolności, wrodzonych (podłoŜe 
genetyczne) lub nabytych (choroba, nieszczęśliwy wypadek, wydarzenie losowe, efekt rozwoju 
chorób zawodowych), nie jest w stanie zapewnić sobie, częściowo lub całkowicie, warunków 
koniecznych do swego indywidualnego lub społecznego Ŝycia. 
W działach V i VI naleŜy wykazać szkolenia zorganizowane wg zasad i programu określonego 
w Uchwale Nr 66/XIII/94 Zarządu Głównego PTTK z 10.12.1994 r. w sprawie „Systemu kształcenia 
w PTTK”. NaleŜy tutaj wykazać kursy szkoleniowe prowadzone w oparciu o ramowe programy 
szkolenia obowiązujące w PTTK, ukończenie których powoduje przyrost nowej kadry w danej 
specjalności. 
W dziale VII. w przypadku braku dokładnej ewidencji ilości uczestników i zwiedzających naleŜy 
podać wielkość szacunkową. 
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Sprawozdanie TK-O Klubów i Komisji Oddziałowych 
Sprawozdania roczne Klubu lub Koła Przewodnickiego, Klubu Specjalnościowego, Komisji naleŜy 
sporządzić na kartach informacyjnych TK-O działalności: Klubów Przewodnickich (druk ZO 04), 
Klubów Specjalnościowych (druk ZO 05), Komisji (druk ZO 06) , według uwag zamieszczonych 
w poszczególnych arkuszach TK-O.  
Szczególną uwagę przy wypełnianiu formularzy naleŜy zwrócić w jednostkach, przy których 
działają równolegle Koła PTTK. W Oddziale Krakowskim PTTK jest pięć takich jednostek. 
Dotyczy to: Koła nr 11 i Krakowskiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego, Koła nr 81 i Kra-
kowskiego Klubu Przewodników Miejskich, Koła nr 102 i Krakowskiego Klubu Przodowni-
ków Turystyki Górskiej, Koła nr 210 i Yacht Club „Fregata”, Koła nr 230 i Krakowskiego 
Klubu Kajakowego. NaleŜy w tych przypadkach oddzielić sprawozdawczość w Kole PTTK 
od sprawozdawczości Klubu w zakresie ilości członków, ilości imprez itd. 

 Sekretarz  Oddziału Krakowskiego PTTK 
Krzysztof Hubicki 

 

Prelekcje klubowe KKPTG w sezonie 2007/2008 
 
Krakowski Klub Przodowników Turystyki Górskiej w sezonie zimowym 2007/2008 zaprasza 
na prelekcje klubowe. PoniŜej podajemy terminy i tematy spotkań. 
07.01.2008 r. „Atakama, salary i kolorowe laguny (Chile)” 
  Anna Kucała i Danuta Kucała 
14.01.2008 r. „Bałkany - Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Albania”  
  Natasza Figiel 
21.01.2008 r. „Norwegia - góry i lofoty” 
  Marian Garus 
11.02.2008 r. „Giro della Sardegna (Włochy)” 
  Jacek Płączyński 
18.02.2008 r. „Alpy Szwajcarskie” 
  Marek Dudek 
25.02.2008 r. „Wiosna w Dolomitach (Trentino, Włochy)” 
  Jacek Płączyński  
03.03.2008 r. „Pielgrzymowanie i turystyka religijna do sanktuariów w Karpatach Polskich” 
  Franciszek Mróz 
10.03.2008 r. „Sierra Newada - góry europejskich rekordów” 
  Bartłomiej Suder 
Prelekcje odbywają się w poniedziałki o godz. 19.00 w sali konferencyjnej na I piętrze lub 
w sali 17 na II piętrze Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej w Krakowie, ul. Jagiellońska 6. 

 
Zapraszamy! 

Składki członkowskie w roku 2008 
 

składka normalna: 32,00 zł 
(za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008) 
składka ulgowa pełna: 16,00 zł 
(za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008) 
składka ulgowa niepełna: 8,00 zł 
(za okres od 1 wrze śnia do 31 grudnia 2008) 
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Uchwała nr Uchwała nr Uchwała nr Uchwała nr 69696969/Z/200/Z/200/Z/200/Z/2007777    
 

Zarządu Oddziału Krakowskiego PTTK 
z dnia 28 listopada 2007 r. 

 
w sprawie: ustalenia wysokości składek członkowskich w Oddziale na rok 2008 

 
Zarząd Oddziału Krakowskiego PTTK na podstawie uchwały Zarządu Głównego PTTK 
nr 207/XVI/2007 z dnia 27 października 2007 r. uchwala, co następuje: 
 

1. Wysokość składki członkowskiej dla członków zwyczajnych Oddziału Krakowskiego PTTK 
w roku 2007 wynosi: 

składka normalna: 32,00 zł 
(za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008) 
składka ulgowa pełna: 16,00 zł 
(za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008) 
składka ulgowa niepełna:   8,00 zł   
(za okres od 1 września do 31 grudnia 2008) 

z tego część naleŜna dla: 

Zarządu Głównego 15,00 zł ze składki normalnej 
 8,00 zł ze składki ulgowej pełnej 

 5,00 zł ze składki ulgowej niepełnej 

Zarządu Oddziału 17,00 zł ze składki normalnej 
   8,00 zł ze składki ulgowej pełnej 

 3,00 zł ze składki ulgowej niepełnej 

2. Składka dodatkowa dla osób wpłacających bezpośrednio do Kasy Oddziału Krakowskiego 
PTTK z pominięciem macierzystego Koła wynosi: 
 składka normalna: 10,00 zł 
 składka ulgowa pełna: 5,00 zł 
 składka ulgowa niepełna: 2,00 zł  

3. Wysokość składki członkowskiej dla członków wspierających wynosi minimum 150,00 zł. 

4. Składkę członkowską naleŜy wnieść jednorazowo najpóźniej do dnia 31 grudnia 2008 r., 
co będzie dokumentowane znaczkiem określającym termin waŜności. 
Składka normalna i ulgowa pełna – okres waŜności od 1 stycznia 2008 do 31 marca 2009; 
składka ulgowa niepełna – okres waŜności od 1 września 2008 do 31 marca 2009. 

5. Wysokość wpisowego wynosi: 
  10,00 zł    składka normalna 

 6,00 zł    składka ulgowa 
  4,00 zł    składka ulgowa (przysługuje dzieciom i młodzieŜy do poziomu 

szkoły ponad gimnazjalnej włącznie) 

 Kwota wpisowego zawiera opłatę za legitymację. 

6. Uprawnieni do opłacania składki członkowskiej ulgowej pełnej: 
- opiekunowie szkolnych kół PTTK, 
- osoby małoletnie do ukończenia 16 roku Ŝycia, 
- młodzieŜ szkolna i młodzieŜ akademicka studiująca (do ukończenia 26 roku Ŝycia), 
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- Ŝołnierze niezawodowi, 
- emeryci, renciści i inwalidzi, 
- bezrobotni. 

7. Uprawnieni do opłacania składki członkowskiej ulgowej niepełnej: 
- osoby małoletnie do ukończenia 16 roku Ŝycia, 
- młodzieŜ szkolna i młodzieŜ akademicka studiująca (do ukończenia 26 roku Ŝycia), 

8. Zwolnieni z opłacania składki członkowskiej: 
- członkowie honorowi PTTK, 
- dzieci i młodzieŜ z domów dziecka, zakładów opiekuńczych oraz szkół specjalnych. 

9. Członkowie zwyczajni PTTK przy wnoszeniu składki członkowskiej normalnej i ulgowej 
oraz członkowie zwolnieni z opłacania składki członkowskiej otrzymują znaczek 
organizacyjny PTTK. 

10. Do dyspozycji Oddziału pozostają środki finansowe:  
- wynikające z róŜnicy pomiędzy wysokością składki uchwalonej w Oddziale  
  a wysokością składki naleŜnej ZG PTTK; 
- pochodzące z wpisowego pomniejszone o koszt zakupu legitymacji; 
- pochodzące w całości ze składki członkowskiej dla członków wspierających,  
  o ile składka została wniesiona w Oddziale. 

11. Osoby, które do dnia 31 grudnia 2007 r. nie opłaciły składki członkowskiej za rok 2007, 
a nie chcą utracić ciągłości przynaleŜności do PTTK, mogą to uczynić przy opłaceniu składki 
za rok 2008, na zasadach określonych uchwałą Zarządu Oddziału Krakowskiego PTTK 
nr 32/Z/2006 z dnia 15 listopada 2006 r. 

12. W przypadku zagubienia legitymacji PTTK, naleŜy zgłosić się do Oddziału celem uzyskania 
nowej legitymacji (duplikatu), po opłaceniu kosztu legitymacji w kwocie 4,00 zł oraz 
uregulowaniu obowiązującej składki członkowskiej. 

Sekretarz 
 Oddziału Krakowskiego PTTK 

Krzysztof Hubicki 

Zakończenie „Rajdu na raty" 
 
W dniu 23 września 2007 roku na szczycie 
Pękalówki nad Pcimiem w Beskidzie Średnim za-
kończyła się tegoroczna, 41. edycja „Rajdu na 
Raty”. Impreza, której organizatorem jest Komisja 
Turystyki Górskiej Oddziału Krakowskiego PTTK. 
Tegoroczny „Rajd” miał następujące punkty etapowe: 
22.04.2007 - I etap: Stare Wierchy – Gorce (rozpoczęcie Rajdu), 
06.05.2007 - II etap: Błyszcz (Jaworzyna) – Beskid Sądecki, 
20.05.2007 - III etap Luboń Wielki  – Beskid Wyspowy, 
02.06.2007 - IV etap Przejście pierwszego wyznakowanego w 1906 r. szlaku górskiego 
w Beskidach na trasie: Sucha Beskidzka – Magurka – Przysłop – Zawoja (w ramach 
obchodów w Oddziale Krakowskim PTTK „Roku szlaków turystycznych PTTK”), 
16.06.2007 - V etap: Kudłoń – Gorce, 
09.09.2007 - VI etap: Rysianka – Beskid śywiecki, 
23.09.2007 - VII etap: Pękalówka – Beskid Średni (zakończenie Rajdu). 
Imprezę ukończyło 60 uczestników, którzy wypełnili normę regulaminową i zdobyli mini-
mum 4 z 7 zaplanowanych przez organizatorów szczytów. Na wyznaczonych szczytach 
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(punktach etapowych) dyŜurowali członkowie Komisji Turystyki Górskiej dokonując 
uczestnikom potwierdzeń w dzienniczkach rajdowych i potwierdzając punkty do GOT. 
Wszyscy, którzy ukończyli Rajd otrzymali pamiątkowe plakietki. Ogółem w tej siedmio-
etapowej imprezie wzięło udział 320 uczestników. Najliczniejszą obsadę miał etap IV, 
połączony z obchodami „Roku szlaków turystycznych PTTK”, w którym pomimo deszczowej 
pogody wzięło udział i przeszło wyznaczoną trasę 94 turystów. Najliczniejszą grupę 
uczestników tego etapu stanowiła młodzieŜ ze Szkolnego Ośrodka Wychowawczego dla 
dzieci niewidomych i niedowidzących z Krakowa – opiekun Włodzimierz Mytnik oraz 
uczniowie szkoły podstawowej nr 7 z Krakowa – opiekun GraŜyna Kmiecik. Wszyscy 
uczestnicy tego etapu otrzymali pamiątkowe plakietki i certyfikaty potwierdzające udział 
w obchodach „Roku szlaków turystycznych PTTK” i przejście wyznaczonego odcinka szlaku. 

przygotował Marian Garus- KTG 

53 Zlot na Hali Krupowej 
 

W niedzielę 7 października 2007 r. po raz 53 turyści górscy zrzeszeni 
w Oddziale Krakowskim PTTK zlotem przy schronisku na Hali 
Krupowej w paśmie Policy (Beskid śywiecki) zakończyli kolejny rok 
górskich wędrówek. Imprezę, jak co roku, zorganizowała Komisja 
Turystyki Górskiej Oddziału Krakowskiego PTTK. Niezbyt sprzyja-
jąca pochmurna pogoda spowodowała, Ŝe na szlakach prowadzących 
na Halę Krupową było w tym roku mniej tłumnie i gwarnie. 

Według organizatorów tegoroczny zlot zgromadził tylko ok. 400 
turystów w większości z kół zrzeszonych w Oddziale Krakowskim PTTK. Ci, 

którzy przybyli, szybko przemierzali szlaki prowadzące do schroniska, aby w jego 
cieple ogrzać zmarznięte 
ciała. Pierwsi na mecie 
zlotu zameldowali się 
harcerze z Krakowskiego 
Zielonego Szczepu, 
którzy w liczbie 9 osób 
dotarli do schroniska w 
dniu poprzednim. O go-
dzinie 12 zgodnie z wie-
loletnią tradycją uczest-
nicy spotkali się w ka-
plicy Matki Boskiej 
Opiekunki Turystów pod 
szczytem Okrąglicy. Tra-
dycyjną mszę św. na 
zakończenie sezonu, tym 
razem w zastępstwie nie-
obecnego Księdza prof. 
Macieja Ostrowskiego, 
odprawił Ksiądz prof. 
Tadeusz Borutka z Papie-
skiej Akademii Teolo-
gicznej z Krakowa. Po zakończeniu mszy przed schroniskiem odbyło się uroczyste 
zakończenie zlotu i wręczenie nagród. Wśród zgromadzonych turystów obecni byli 
członkowie Zarządu Oddziału Krakowskiego PTTK i Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, 
a takŜe oddziałowych komisji problemowych. Bardzo skromnie natomiast reprezentowane 

MłodzieŜ ze Szkoły Podstawowej nr 53 w Krakowie 
z pucharem Prezesa Oddziału Krakowskiego PTTK 
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były Oddziałowe koła przewodnickie i Krakowski Klub Przodowników Turystyki Górskiej. 
W rywalizacji zlotowej o puchar 
Marszałka Województwa Małopol-
skiego w grupie osób dorosłych 
zwycięŜyło Koło PTTK nr 45 Telpod 
– 50 uczestników. Drugie miejsce 
zajęli reprezentanci koła nr 1 Piel-
grzym – 48 uczestników. Rywalizacja 
tym razem była bardzo zacięta. W 
rywalizacji o puchar Prezesa Oddziału 
Krakowskiego PTTK w grupie 
młodzieŜy zwycięŜyła Szkoła Podsta-
wowa nr 53 z Krakowa – 48 
uczestników. Na drugim miejscu w tej 
kategorii uplasowała się grupa 
młodzieŜy reprezentująca Koło PTTK 
nr 8 przy Szkolnym Ośrodku Wycho-
wawczym dla dzieci niewidomych i 
niedowidzących z Krakowa – 8 osób. 
Wręczenia pucharów dla zwycięskich 
druŜyn dokonał wiceprezes Oddziału 
Krakowskiego PTTK kol. Kazimierz Synowski. Składając gratulacje zwycięskim druŜynom 
zachęcał je do dalszego uprawiania turystyki górskiej i licznego uczestniczenia w imprezach 
naszego Oddziału. Na podkreślenie zasługuje liczny udział w tegorocznym zlocie młodzieŜy 
szkolnej. Szkoda, Ŝe po raz kolejny do rywalizacji pucharowej nie przystąpiła uczestnicząca 
w zlocie 53 osobowa grupa młodzieŜy z Gimnazjum nr 1 z Krakowa. Zachęcany młodzieŜ 
z Gimnazjum nr 1 do rywalizacji w roku przyszłym. Wart odnotowanie jest udział w tego-
rocznym zlocie młodzieŜy ze Szkoły Podstawowej w Łazanach koło Wieliczki oraz 
reprezentacji Oddziału PTTK w Wieliczce. W grupie osób dorosłych licznie reprezentowane 
było Zrzeszenie Sportu i Turystyki „Ogniwo” z Krakowa. Liczna była takŜe reprezentacja 
Koła Grodzkiego i kół zrzeszonych w Oddziale Krakowskim PTTK. Na wyróŜnienie 
zasługują koła nr: 10, 13, 19, 59, 139, 197. Na mecie zlotu organizatorzy dokonywali 
potwierdzeń zdobytych punktów do GOT, stemplowali wydawnictwa i ksiąŜeczki GOT 
okolicznościową pieczątką oraz rozprowadzali odpłatnie pamiątkową odznakę zlotową. 
Organizatorzy dziękują kolegom z Koła nr 1 Pielgrzym za organizacje Mszy Świętej. 

 przygotował Marian Garus - KTG 
 

Imprezy Komisji Turystyki Górskiej w sezonie 2008   
 
Oddziałowa Komisja Turystyki Górskiej zaprasza turystów na imprezy górskie w sezonie 
2008: rozpoczęcie sezonu turystyki górskiej w Sromowcach NiŜnych (meta zlokalizowana 
przy schronisku PTTK Trzy Korony (20 kwietnia 2008), Zlot LIV Zlot turystów górskich na 
Hali Krupowej (5 października 2008) oraz XLII Rajd na raty „Siedem Wierchów Beskidzkich”.  
 Sromowce Ni Ŝne (Pieniny) (rozpoczęcie sezonu) I etap 20 kwietnia  
  Zębalowa – Klimas (Beskid Wyspowy) II etap 11 maja  
  Ćwilin  (Beskid Wyspowy) III etap 1 czerwca  
  Barania Góra  (Beskid Śląski) IV etap 15 czerwca  
  Lubań (Gorce) V etap 29 czerwca  
  Danielki – Paj ąkowy Wierch  (Orawa) VI etap 7 września  
  Babica  (Beskid Makowski) (zakończenie)  VII etap 21 września 

Członkowie Koła PTTK nr 45 TELPOD w Krakowie 
z pucharem Marszałka Województwa Małopolskiego 
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Komisja Turystyki Narciarskiej 
 
Komisja Turystyki Narciarskiej zaprasza chętnych tury-
stów do udziału w imprezach, dzięki którym poznacie: 
świat przyrody zimą, kodeks dobrego narciarza, podsta-
wowe zasady jazdy na nartach i Ŝyczy udanej zimy, 
wspaniałego śniegu oraz pogody (pogody ducha teŜ). 
Weryfikujemy równieŜ protokoły na odznaki narciarskie 
– GON, NON. 
Informacje i zapisy podczas dyŜuru KTN we wtorki 
w godzinach 17-18 w lokalu Oddziału Krakowskiego 
PTTK w Krakowie przy ul. Zyblikiewicza 2b.  
PoniŜej przedstawiamy program imprez narciarskich 
w  sezonie  zimowym  2007/2008. 
 
 

L.p. Imprezy własne Termin Termin 
zgłoszenia 

Prowadzenie 

1. 

Terczyński Park Krajobrazowy. Czułów – 
Dol. Mnikowska – Nielepice – Czułów. 
Rozpoczęcie sezonu turystyki narciarskiej 
w Oddziale 

01.12.2007  
H. Zacharska  
M. Garus 

2. 
Zawoja DW Hanka.  
Szkolenie narciarskie. 

17-20.01.2008  
H. Zacharska  
M. Garus 

3. 
Beskid śywiecki. 
Koszarawa 

14-17.02.2008  
H. Zacharska  
M. Garus 

4. 
Wycieczka narciarska na Turbacz.  
Koninki – Tobołów – Turbacz – Koninki 

08.03.2008  B. Wołoszyn 

5. 
Pogórze Wielickie. Czasław – Trupielec. 
Zakończenie sezonu narciarskiego 

12.04.2008  E. Zacharski 
J. Czajowski 

Imprezy organizowane przez Komisję Turystyki Narciarskiej Zarz ądu Głównego PTTK 
i innych organizatorów 

 
1. 10-15.12.2007 - Kalatówki – Zlot i Doszkolenie Przo downików Turystyki Narciarskiej  
2. 10-13.01.2008 - XL Rajd Narciarski po Jurze Krakows ko-Częstochowskiej  
3. 07-10.02.2008 - VIII Spotkania Narciarzy Śladowych Beskid Niski - Ja śliska   
4. 21-24.02.2008 - XXVI Ogólnopolski Rajd Bieszczadzki   
5. 30.03.-06.04.2008 - III Spotkania Tatrza ńskie im. Stanisława Szymula ńskiego - Polana Chochołowska   

UWAGA:  Uczestnicy imprez ubezpieczają się we własnym zakresie. 

W 2001 roku został reaktywowany Rajd Bieszczadzki, a w 2007 roku odbył się XXV 
Jubileuszowy. Komisja Turystyki Narciarskiej Oddziału Krakowskiego PTTK skrupulatnie 
odnotowuje ten fakt na okoliczność udziału w tym Rajdzie naszego Nestora turystyki 
narciarskiej kol. Bolesława Wołoszyna, członka KTN Oddziału Krakowskiego PTTK. Mimo 
sędziwego wieku przez dwa dni wędrował razem z młodymi kolegami na Połoninę Wetlińską 
i Jasło. „Bieszczady mają zmienny klimat, wiatr, śnieŜyce, ale to dla nas, narciarzy 
wędrujących, chleb powszedni” – mówią uczestnicy Rajdu. Osobliwością tego Rajdu było 
przywiezienie przez kol. B. Wołoszyna dyplomu za udział w I Rajdzie Bieszczadzkim, jaki 
miał miejsce w roku 1961. W bardzo miłej atmosferze obyło się spotkanie ze zdjęciami, 
przeźroczami, filmami oraz wywiadem z naszym kolegą przeprowadzonym przez redaktorów 
TVP w Rzeszowie. W imieniu organizatorów – Dyrekcji Bieszczadzkiego Parku Narodo-
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wego, działaczy Grupy Bieszczadzkiej GOPR i Dyrekcji Ośrodka Informacyjno-Edukacyj-
nego w Lutowiskach – zapraszam do pięknej, niepowtarzalnej zimowej scenerii Bieszczadów 
w sezonie 2007/2008. 

       przygotowała przewodnicząca KTN 
Helena Zacharska 

50 Zlot „Rowerem po Złoty Liść” 
 
30 września 2007 r. zorganizowano jubileuszowy 50 Zlot 
„Rowerem po złoty liść” do Byszyc w Gminie Wieliczka. 
Był to XIII zlot gwiaździsty. Metę zlokalizowano przy 
Szkole Podstawowej w Byszycach. Zgłoszenia 
w sekretariacie zlotu przyjmowali Krystyna Dobrzańska 
i Antoni Woyciechowski. KaŜdy zgłoszony w ramach 
wpisowego otrzymywał turystyczny posiłek, napój, 
pamiątkową plakietkę, odcisk ozdobnej pieczęci do 
ksiąŜeczek wycieczek kolarskich, prawo do udziału w 
atrakcyjnych konkursach z nagrodami. W sekretariacie zlotu 
zarejestrowało się 93 uczestników z Bieńkowic, Byszyc, 
Chrzanowa, Gliwic, Gorzkowa, Koźmic Wielkich, Krakowa, 
Luborzycy, Łyczanki, Łysokań, Ochojna, Podstolic, Raciborska, Rzeszotar, Sieprawia, 
Sierczy, Wieliczki, Zabawy, Zabierzowa. Zakliczyna. Wszyscy otrzymali jubileuszowe 
wydawnictwo, w którym autor Jerzy Cholewa opisał skrótowo 100 zlotów pod hasłami 
„Rowerem po wiosnę i Rowerem po złoty liść”. DuŜym zainteresowaniem cieszyła się 
wystawa fotogazetek ze zlotów w Byszycach, Chorągwicy, Golkowicach, Grajowie, 
Koźmicach Małych, Małej Wsi, Strumianach, Sułkowie, Zabawie. O godz. 12.00 po 
odegraniu Hejnału przez Józefa Kusia delegacja gospodarzy na czele z sołtysem Adamem 
Dyrda, wiceburmistrzem Henrykiem Gaworem oraz dyrektorką szkoły podstawowej w 
Byszycach Jadwigą Hajduk przywitała wieloletniego komandora zlotu Tadeusza Owsiaka 
tradycyjnie chlebem i solą. Potem z godzinnym programem wystąpił Zespół Regionalny 
„Huncwoty”, a po nim grupa dziewcząt z miejscowej szkoły. Zofia Hankus Wszołek 
dyrektorka Powiatowej i Gminnej Biblioteki Publicznej przeprowadziła konkurs literacki. 
Podczas zlotu zorganizowano następujące konkursy sprawnościowe: rowerowy tor przeszkód, 
rowerowy bieg Ŝółwi, indywidualną jazdę na czas pod górkę, rzutki do tarczy, strzelanie z 
broni pneumatycznej. Wyniki konkursów: 

Wyścig pod górkę Strzelanie z broni pneumat. 
1. Krzysztof Lewandowski 1. Iwona Urbanik 
2. Rafał Stypuła 2. Rafał Stypuła 
3. Jarosław Koniewski 3. Grzegorz Krupa 

Rzutki do tarczy Rowerowy bieg Ŝółwi Rowerowy tor przeszkód 
 

1. Piotr Głowacz 1. Szymon Ślusarek 1. Jan Bugaj 
2. Stanisław Herman 2. Damian Chlebda 2. Grzegorz Bugaj 
3. Jacek Jamróz 3. Jan Bugaj 3. Łukasz Skowronek 
Najmłodszy uczestnik zlotu Bartosz Matoga otrzymał mini puchar ufundowany przez 
komandora zlotu Tadeusza Owsiaka.  
Pobyt w Byszycach umilała rowerzystom Orkiestra Dęta „Hejnał” z Byszyc. Dyrygował 
Adam Bogunia. Zgromadzeni turyści oraz mieszkańcy Byszyc wielokrotnie nagradzali 
występ muzyków brawami. Smaczna grochówka z kotła oraz słoneczna pogoda dodawała 
wigoru turystom. Czynny był bufet z napojami i słodyczami. Po godz. 15.30 podczas 
uroczystego zakończenia imprezy pierwsze miejsca w konkursach nagradzane były pucharami 
i dyplomami, a dalsze wartościowymi upominkami, które wręczyli sędziowie konkurencji. 
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Delegacja młodzieŜy wręczyła organizatorce zlotu Krystynie Dobrzańskiej i Tadeuszowi 
Owsiakowi wiązanki kwiatów, a sędziom konkurencji upominki. Pamiątkowe puchary 
otrzymały Orkiestra Dęta „Hejnał”, Koło Gospodyń Wiejskich i Szkoła Podstawowa w 
Byszycach, Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Byszycach, Oddział Miejski PTTK w Wieliczce im. 
Franka Kasprzyckiego. Kandydat na posła Józef Duda oraz Tadeusz Owsiak przekazali 
Orkiestrze Dętej w Byszycach akt nadania miana „Hejnał”. Oficjalnego zamknięcia sezonu 
ozdobną kłódką dokonał Adam Dyrda dziękując Radzie Sołeckiej, KGW, OSP i 
nauczycielom szkoły podstawowej w Byszycach za pomoc przy organizacji zlotu. Impreza 
była dofinansowana przez Zarząd Główny PTTK oraz Zarząd Oddziału Krakowskiego PTTK. 
Jubileuszowy zlot był w pełni udany, a do jego uświetnienia przyczyniły się m in.: Urząd 
Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Rada Sołecka Byszyce, Ochotnicza StraŜ 
PoŜarna Byszyce, Koło Gospodyń Wiejskich Byszyce, Centrum Kultury i Turystyki w 
Wieliczce, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wieliczce, PTTK, Urząd Miasta i 
Gminy w Wieliczce, Karol Suder z Firmy „APLA”, FPU „IRENA”, skład budowlany Marty 
i Janusza Bugaj, zakład mechaniki samochodowej Roberta Musiała, państwo Krystyna i Jerzy 
Kowalczykowie, zakład szczotkarski Marii i Wojciecha Dudzików oraz sklepy rowerowe z 
Krakowa. 
Jerzy Cholewa zaprosił wszystkich na otwarcie sezonu 2008 do Tomaszkowic w Gminie 
Biskupice. 

opracował Tadeusz Owsiak 
 

50 sezonów Krakowskiego Klubu Kolarskiego PTTK 
 
Krakowski Klub Kolarski PTTK co roku organizował po dwie tradycyjne własne imprezy 
turystyki kolarskiej: wiosenne i jesienne zloty turystów kolarzy. W części z nich 
współorganizatorami byli: Krakowski Okręgowy Związek Kolarski, Nowohucki Klub 
Turystów Kolarzy PTTK, Krakowski i Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki 
w Krakowie oraz Koło Związku MłodzieŜy Wiejskiej w Bibicach. 
Jesienne zloty organizowano tradycyjnie w dolince Burowskiej koło Zabierzowa natomiast 
zloty wiosenne z zasady kaŜdorazowo odbywały się w innych miejscach. Pierwszy Zarząd 
Krakowskiego Klubu Kolarskiego składał się z czterech osób: Henryk Baranowski (prezes), 
Julian Zinkow (sekretarz), Remigiusz Mikuliński i Julian Wąsowicz – członkowie. Od 1970 r. 
wiceprezesem Klubu był inŜ. Tadeusz Owsiak, który wspomina, Ŝe w pierwszych latach 
pracami organizacyjnymi zlotów kierował Julian Zinkow prezes Klubu od 1959 r. 
Do 22 kwietnia 2001 r. zloty rozpoczynały się poranną zbiórką w Krakowie około godz. 8 
między Barbakanem a Bramą Floriańską. Przedstawiciele rowerzystów składali wiązanki 
kwiatów na Grobach śołnierzy Radzieckich i Grobie Nieznanego śołnierza. Gospodarze 
mety osobiście zapraszali do swoich miejscowości. Przy Barbakanie często pojawiali się 
przedstawiciele krakowskich władz. Kolarzy witały krótkimi występami kapele, orkiestry, 
zespoły regionalne. Następnie kolumna maszerowała ul. Floriańską, linią AB-CD do Rynku, 
gdzie składano kwiaty na płycie upamiętniającej przysięgę Tadeusza Kościuszki, a prelegenci 
przypominali historyczne wydarzenia. Kwiaty składano równieŜ przy pomniku Adama 
Mickiewicza. Po hejnale z WieŜy Mariackiej i rundzie honorowej wokół Rynku cały peleton 
wyruszał do miejscowości, gdzie wyznaczono metę zlotu. Przodownicy turystyki kolarskiej 
pomagali wszystkim w bezpiecznym dojechaniu do mety, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Kolumnie towarzyszył radiowóz Urzędu Telekomunikacyjnego, który nadawał na 
trasie muzykę, a przez mikrofon przekazywano uwagi i sygnały. Na mecie tradycyjnie 
gospodarze witali gości po staropolski: chlebem i solą. Komandor zlotu przekazywał 
sołtysowi klucz na otwarcie sezonu. Grały orkiestry lub występowały zespoły. Sekretariat 
zlotu przyjmował zgłoszenia, wydawał znaczki zlotowe, bloczki na gorący posiłek 
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turystyczny i potwierdzał udział pieczęcią zlotową w ksiąŜeczkach Kolarskiej Odznaki 
Turystycznej. Potem rozpoczynały się konkursy. Podczas imprez uczestnicy otrzymywali 
ciepły posiłek turystyczny przygotowany przez gospodarzy np. bigos, grochówkę z kotła, 
kiełbaski z roŜna, kurczaki, krokiety, nie wspominając o kołaczach lub innych słodkich 
wypiekach miejscowych gospodyń. Dla bardziej głodnych czynny był bufet gastronomiczny. 
Po około 3 godzinach kończono rywalizację, a czas oczekiwania na wyróŜnienia umilały 
uczestnikom zlotu występy zespołów lub koncerty orkiestr. Potem wręczano puchary, 
nagrody i dyplomy za najlepsze wyniki w konkursach. Najmłodszy uczestnik otrzymywał 
specjalny mini puchar fundowany przez komandora zlotu Tadeusza Owsiaka. Podczas 
jesiennych zlotów rozpalano ognisko, pieczono ziemniaki lub kiełbaski. Komandor zlotu 
wręczał przedstawicielowi gospodarzy (najczęściej sołtysom) ozdobną kłódkę na zamknięcie 
sezonu. Organizatorzy zlotów tradycyjnie na mecie przeprowadzają konkursy: rowerowy tor 
przeszkód, rzutki do tarczy, rowerowy bieg Ŝółwi, strzelanie z broni pneumatycznej, 
indywidualną jazdę na czas pod górkę (wcześniej Mały Wyścig Pokoju). Cieszą się one 
duŜym zainteresowaniem, a atrakcyjne nagrody są dodatkową zachętą. Najlepsi otrzymują 
puchary i dyplomy oraz nagrody główne w postaci sprzętu sportowo-turystycznego. Wyniki 
oczywiście ukazują się w prasie. Ostatnio systematycznie organizowany jest konkurs literacki 
dla dzieci, a wcześniej sporadycznie organizowano przeciąganie liny (Podstolice, Gorzków), 
konkurs gotowania turystycznego (Korzkiew, Bibice), zgaduj zgadulę (Łuczyce), rzuty do 
kosza (Raciborsko, Strumiany), zgadywankę terenową, konkurs wiedzu o Unii Europejskiej 
(Strumiany).  
Z inicjatywy Jerzego Cholewy prezesa Klubu Kolarskiego „Kinga” w Wieliczce i wice-
przewodniczącego Rady Miejsko-Gminnej Ludowych Zespołów Sportowych 22 kwietnia 
1979 r. po raz pierwszy Gmina Wieliczka gościła uczestników zlotu „Rowerem po wiosnę”. 
Metę zlokalizowano w ośrodku wypoczynkowym Kopalni Soli Wieliczka w miejscowości 
Grabówki. Koordynatorem był Zbigniew Urbaniec przewodniczący Rady Miejsko-Gminnej 
LZS w Wieliczce. Po Grabówkach turyści kolarze odwiedzili wszystkie miejscowości Gminy 
Wieliczka w następującej kolejności: Kokotów, Podstolice, Śledziejowice, Brzegi, Węgrzce 
Wielkie, Koźmice Wielkie, Czarnochowice, Wieliczka, Janowice, Pawlikowice, Sygneczów, 
Raciborsko, Byszyce, Wieliczka, Mietniów, Golkowice, Gorzków, Jankówka, Siercza, 
Sułków, Grajów, Strumiany, Chorągwica, RoŜnowa, Lednica Górna, Grabie, Koźmice Małe, 
Zabawa, Mała Wieś, Dobranowice. Wszędzie przyjęto rowerzystów bardzo gościnnie dzięki 
miejscowym działaczom oraz wsparciu władz Wieliczki. Najtrudniejsze warunki do 
organizacji były w Koźmicach Małych, gdy z konieczności metę zlokalizowano na łące, 
daleko od zabudowań. Sprzyjająca pogoda i wielkie zaangaŜowanie organizatorów 
pozostawiło dobrą opinię o tej imprezie.  
W związku z zaostrzeniem przepisów dotyczących przemieszczania się grup rowerowych po 
drogach publicznych w roku 2001 organizatorzy byli zmuszeni do zrezygnowania z grupo-
wego przejazdu z Krakowa do mety zlotu. Natomiast rowerzyści z zaproszeniem, 
regulaminem otrzymali szkic proponowanej drogi dojazdu. Przyjazd na metę przy szkole w  
Sierczy zaplanowano pomiędzy godz. 10.00-11.00. Na mecie 7 października 2001 r. zjawiło 
się ponad 100 uczestników rowerzystów m. in. z Krakowa, Skawiny, Sierczy, Pawlikowic, 
Sygneczowa, Grabówek, Myślenic, Bielska Białej, Węgrzc, Bochni, Wieliczki. Zgodnie 
z tradycją uczestnicy zostali powitani chlebem i solą. Reprezentacyjna Orkiestra Dęta Kopalni 
Soli Wieliczka dała wspaniały koncert, nagrodzony rzęsistymi oklaskami. Turyści mogli 
odwiedzić galerię tutejszych artystów amatorów: rzeźbiarki i malarki Barbary Borowiec oraz 
górnika rzeźbiarza Józefa Piotra Kowalczyka. Z gośćmi spotkali się równieŜ mieszkający 
w Sierczy piosenkarka Renata Przemyk oraz poeta i radiowiec radia „Alfa” Ryszard Rodzik. 
Dodatkowe atrakcje to pokazy jazdy konnej z ośrodka „Baza”, pokazy karateków z Klubu 
„Master”, występ zespołu regionalnego „Mietniowiacy”, a takŜe tradycyjne konkursy 
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z nagrodami: literacki, strzelanie z broni pneumatycznej, rzutki do tarczy, wyścig pod górkę, 
kolarska jazda Ŝółwia, rowerowy tor przeszkód, rzuty do kosza. Panie z Komitetu 
Rodzicielskiego gościły uczestników wspaniałą grochówką. Na mecie pojawili się redaktorzy 
Wanda Ryszkiewicz (Dziennik Polski), Marta Łuczak (Gazeta Krakowska), Tadeusz 
Kwaśniak (Radio Kraków). Przez cały czas imprezy dopisała piękna słoneczna pogoda. 
Zapis w regulaminie: zlot odbędzie się bez względu na pogodę pozwala uczestnikom na 
pewny wyjazd bez uwzględniania kaprysów pogodowych. Większość zlotów miała wspaniałą 
pogodę m. in. w Skale Kmity, Korzkwi, Podstolicach, Sygneczowie, Mietniowie, Sułkowie, 
Śledziejowicach, Byszycach, Sierczy, Koźmicach Małych i Wielkich, Grabiu. Jednak 
wielokrotnie rowerzyści byli poddawani cięŜkiej próbie, gdy np. w Zabierzowie, Czarno-
chowicach padał śnieg, w Łuczycach, Niepołomicach, Jankówce, Strumiananch lało jak 
z cebra. MŜawka towarzyszyła turystom w RoŜnowej, Grajowie, Golkowicach, Raciborsku. 
Wielokrotnie było zimno i wietrznie jednak dla prawdziwych turystów nie stanowiło to 
przeszkody. Większość była przygotowana i odpowiednio ubrana, ale zdarzały się osoby 
zaskoczone przez aurę i wtedy gospodarze robili wszystko, aby rozgrzać zziębniętych gorącą 
herbatą, smacznym kurczakiem, a nawet kocami w ciepłych pomieszczeniach. Tylko nieliczni 
korzystali z samochodów towarzyszących kolumnie na trasie dojazdowej do mety. 

Komandor Tadeusz Owsiak to „człowiek orkiestra”. 
Projektuje znaczki zlotowe, pieczęcie, znaki graficzne na 
plakatach i dyplomach, mini puchar, ozdobne klucze na 
otwarcie sezonu i kłódki na zamknięcie sezonu rowero-
wego. Nadzoruje prace wykonawców tych wyrobów. 
Rysuje tarcze do rzutków i szkic trasy dojazdowej do mety, 
wypisuje dyplomy za osiągnięcia w konkursach i dyplomy 
z podziękowaniami. Wykonuje kotyliony dla orkiestr, 
zespołów i zasłuŜonych organizatorów. Adresuje i wysyła 
regulaminy, zaproszenia, plakaty. To tylko wybrane zada-
nia zrealizowane przez Tadeusza Owsiaka dla zlotowiczów. 
Przy organizacji zlotów pomagali komandorowi: Krystyna 
Dobrzańska – zajmująca się uzgodnieniami formalnymi 
z urzędami i organizacjami wspomagającymi, wyszukująca 
sponsorów przekazujących nagrody dla uczestników 
konkursów, kierująca pracami sekretariatu zlotowego, 
Julian Zinkow – prezes Krakowskiego Klubu Kolarskiego 
PTTK, Remigiusz Mikuliński – prezes Krakowskiego 

Klubu Kolarskiego PTTK, Józef Fedaczkowski – sekretarz Krakowskiego Klubu Kolar-
skiego PTTK, Andrzej Bochniak, Władysław Motyka, Tadeusz i Marian Turcza, 
Stefania Zinkow, oraz Nino Ajdinowicz – sędzia toru przeszkód i jazdy Ŝółwiej, Stanisław 
Biskup – sędzia strzelania z broni pneumatycznej, Jerzy BoŜek – świetny muzyk, Jerzy 
Cholewa – sędzia wyścigu pod górkę, Zofia Hankus-Wszołek – organizatorka konkursów 
literackich, Marek Jamuła – sędzia strzelania z broni pneumatycznej, Jerzy Kolasa – sędzia 
strzelania z broni pneumatycznej, GraŜyna i Ryszard Kwiecińscy – pracujący w sekretariacie 
zlotu, Jan Laurynów – sędzia rzutków do tarczy, Stanisław Młynarski – sędzia strzelania 
z broni pneumatycznej, Bolesław Sikora – wykonawca pieczęci zlotowych, Andrzej Tuziak 
- producent znaczków zlotowych, Antoni Woyciechowski – pracujący w sekretariacie zlotu, 
Marek Zaród – sędzia toru przeszkód i jazdy Ŝółwiej. 

 przygotował Jerzy Cholewa 

 

 

Komandor Tadeusz Owsiak 
w oczekiwaniu na podsumowanie 

wyników konkursów Zlotu 
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I Rajd Turystyczny Niesłyszących „Tatry 2007” 
 
Ogrom, majestat, urzekające piękno górskich masywów niekiedy zapiera dech w piersiach... 
Są ludzie, którzy autentycznie kochają góry i wędrują po to, aby obcować z pięknem. 
W chwilach zadumy, odpoczynku, podziwiania górskiej panoramy wdzięczna myśl płynie ku 
Stwórcy tegoŜ piękna... 
To dlatego niesłyszący turyści pod przewodnictwem Ryszarda Szarzyńskiego - prezesa Koła 
PTTK nr 87 Watra z Krakowa - zdecydowało się przejść w ciągu 7 dni (od 9-15 września br.) 
niełatwą trasę w Tatrach: Łysa Polana - Dolina Roztoki - Morskie Oko - Dolina Pięciu 
Stawów Polskich - Rysy - Hala Gąsienicowa - Kuźnice - Kalatówki - Hala Kondratowa - 
Giewont - Hala Ornak - Polana Chochołowska - Polana Biały Potok. Warunki pogodowe były 
niesprzyjające: w górach był śnieg, często padało, trzeba było bardzo uwaŜać i patrzeć pod 
nogi... Dlatego z Rysów głusi (i inni turyści równieŜ) zawrócili w połowie drogi, gdyŜ było 
zagroŜenie lawinowe. Ale za to naszym wędrowcom udało się wejść na szczyt Giewontu 
i „zaliczyć” wszystkie inne punkty programu I Rajdu Turystycznego Niesłyszących „Tatry 
2007”. 
Wędrować i podziwiać krajobrazy to jednak nie wszystko. Trzeba było równieŜ samemu 
zaopatrzyć się w dobry sprzęt turystyczny, obuwie, apteczkę. Trzeba było wykazać się wiedzą 
o górach, szlakach, legendach, gdyŜ na ich podstawie - po zakończeniu całodziennej 
wędrówki i odpoczynku w schronisku - były przeprowadzane konkursy. W klasyfikacji 
indywidualnej III miejsce zajął Mirosław Kania, II - Sławomir Gajoch, I - Tomasz Niemczyk. 
KaŜdy z uczestników otrzymał piękne statuetki, przedstawiające turystę i orła. „Omal nie 
zginęliśmy, warunki były bardzo trudne, był śnieg, ale orzeł nas uratował”- mówił Ryszard 
Szarzyński wręczając te pamiątki na zakończenie Rajdu podczas obchodów 
Międzynarodowego Dnia Głuchego na Zarabiu w dniu 15 września 2007 r. Głównym 
sponsorem nagród był Oddział Krakowski PTTK im. Ks. Karola Wojtyły, któremu 
niesłyszący turyści składają serdeczne podziękowania. Ryszard Szarzyński był 
pomysłodawcą i organizatorem rajdu. Na przyszły rok zapowiedział on organizację 
podobnego rajdu w Pieninach. Gratulujemy i zapraszamy na przyszły rok! 

przygotowała Małgorzata Woźniakowska 
Polski Związek Głuchych 

System wyróŜnień PTTK 
 
W związku ze zbliŜającą się w roku 2008 kampanią sprawozdawczo-wyborczą Towarzystwa 
przedstawiamy znowelizowany „System wyróŜnień członków i jednostek organizacyjnych 
PTTK” ustanowiony przez Zarząd Główny PTTK uchwałą 185/XVI/2007 z dnia 12 maja 
2007 r. Wzory wniosków dostępne są na stronach internetowych Towarzystwa (www.pttk.pl) 
lub u członków Kapituły Odznaczeń Oddziału Krakowskiego PTTK. 
 

Załącznik do uchwały ZG PTTK nr 185/XVI/2007 z dnia 12.05.2007 r. 
SYSTEM WYRÓśNIEŃ CZŁONKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO 
 
Polskie Towarzystwo Turystyczno krajoznawcze swoją działalność opiera przede wszystkim 
na społecznej aktywności zrzeszonych w nim członków, ceni bezinteresowną pracę kadry 
społecznej oraz zaangaŜowanie pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych PTTK 
w realizację celów statutowych Towarzystwa. Dla uznania społecznej działalności i osiągnięć 
członków oraz jednostek organizacyjnych Towarzystwa - Zarząd Główny ustanawia „System 
wyróŜnień członków i jednostek organizacyjnych PTTK” zwany dalej „Systemem”. 
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1. Mając najlepsze rozeznanie dokonań swoich członków, oddziały, koła, kluby PTTK 
powinny stosować wyróŜnienia i przywileje dla członków, ustanowione uchwałami 
swoich władz. 

2. WyróŜnieniami ustanowionymi przez Zarząd Główny PTTK mogą być honorowani 
członkowie PTTK, którzy w sposób szczególny zasłuŜyli się dla PTTK swoją postawą 
i działalnością przynosząc zaszczyt członkom i Towarzystwu. 

3. WyróŜnienia ustanowione przez Zarząd Główny PTTK, poza godnością członka 
honorowego PTTK w jego imieniu przyznaje Kapituła Odznaczeń ZG PTTK. 

3.1. Kapituła Odznaczeń ZG PTTK powoływana jest na okres kadencji władz naczelnych 
PTTK uchwałą Zarządu Głównego PTTK i pracuje w oparciu o regulamin przez niego 
zatwierdzony. 

4. Zarząd Główny PTTK ustanawia dla członków Towarzystwa następujące wyróŜnienia: 
- Dyplom PTTK, 
- Srebrną Honorową Odznakę PTTK, 
- Złotą Honorową Odznakę PTTK, 
- Godność Członka Honorowego PTTK, którą nadaje Walny Zjazd PTTK na wniosek 

Zarządu Głównego PTTK. 
4.1. Zarząd Główny PTTK ustanawia dla jednostek organizacyjnych Towarzystwa oraz 

członków wspierających (w rozumieniu art. 17 ust. 1 Statutu PTTK ) następujące 
wyróŜnienia: 

- Dyplom PTTK, 
- Srebrną Honorową Odznakę PTTK, 
- Złotą Honorową Odznakę PTTK. 

5. Zarząd Główny PTTK honorując osoby zasłuŜone i aktywnie działające w środowisku 
młodzieŜowym ustanawia: 

- Odznakę „ZasłuŜony w pracy PTTK wśród młodzieŜy” w stopniu srebrnym i złotym. 
6. Zarząd Główny PTTK ponadto ustanawia: 
6.1. Odznakę „Orli Lot” promującą przedsięwzięcia turystyczno-krajoznawcze młodzieŜy 

do lat 21. 
6.2. Odznakę „25 lat w PTTK” - jako dowód wierności Towarzystwu, nadawaną po 

osiągnięciu 25 lat przynaleŜności do PTTK zgodnie z Uchwałą nr 33/XII/91 Zarządu 
Głównego PTTK z dnia 25.05.1991 r., Odznakę „50 lat w PTTK” zgodnie z Uchwałą 
nr 105/XIV/99 Zarządu Głównego PTTK z dnia 24.10.1999 r. 

6.3. WyróŜnienia wymienione w punktach 6.1. i 6.2. z upowaŜnienia Zarządu Głównego 
PTTK nadają swoimi uchwałami zarządy oddziałów PTTK. 

7. Dla osób, instytucji, organizacji współdziałających - zasłuŜonych dla PTTK, a nie 
będących członkami PTTK, Zarząd Główny PTTK ustanawia następujące wyróŜnienia: 

- Dyplom Honorowy PTTK za Pomoc i Współdziałanie, 
- Medal PTTK za Pomoc i Współpracę. 

8. Pracownikom o długoletnim staŜu i wzorowej pracy moŜe być przyznany tytuł 
„ZasłuŜony Pracownik PTTK” zgodnie z uchwałą nr 107/XV/2003 Zarządu Głównego 
PTTK z dnia 28.06.2003 r. 

9. Kapituła Odznaczeń ZG PTTK przy rozpatrywaniu wniosków o nadanie wyróŜnień 
będzie brała pod uwagę podstawowe kryteria zawarte w tabelach 1 i 2 z wyjątkiem 
przypadków o których mowa w pkt. 9.2. 

9.1. Kapituła Odznaczeń ZG PTTK rozpatrując wnioski o przyznanie wyróŜnień w 
pierwszej kolejności będzie kierowała się zasługami kandydata, które osiągnął w okresie 
po otrzymaniu ostatnio nadanego wyróŜnienia. 

9.2. Kapituła Odznaczeń ZG PTTK w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach moŜe 
odstąpić od wymogów formalnych określonych w tabelach 1 i 2, które powinny być 
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spełnione przy występowaniu o nadanie wyróŜnień Zarządu Głównego PTTK. W takich 
przypadkach wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić wniosek w sposób szczególny. 

10. Z wnioskami o nadanie wyróŜnień określonych w „Systemie”, a takŜe wyróŜnień, 
o których mowa w pkt. 18 występować mogą:  

- władze kół, klubów PTTK za pośrednictwem zarządu oddziału PTTK, 
- władze oddziału PTTK, 
- jednostki regionalne PTTK dla oddziałów z własnego terenu działania, 
- Zarząd Główny PTTK, 
- Główny Sąd KoleŜeński PTTK, 
- Główna Komisja Rewizyjna PTTK, 
- Komisje, Rady i Zespoły ZG PTTK. 

10.1. Z wnioskiem o nadanie tytułu „ZasłuŜony Pracownik PTTK”, o którym mowa w pkt. 8 
występować mogą: oddziały i jednostki PTTK zatrudniające pracowników na podstawie 
przepisów Kodeksu Pracy. 

11. Wnioski o wyróŜnienia zakwalifikowane przez zarząd oddziału PTTK kierowane są do 
rozpatrzenia przez Kapitułę Odznaczeń ZG PTTK. 

11.1. W przypadku, gdy oddział PTTK powołał kapitułę/komisję odznaczeń jej zadania 
określa zarząd oddziału swoim regulaminem. 

12. Wnioski o wyróŜnienia i odznaczenia powinny być składane w jednym egzemplarzu do 
Kapituły Odznaczeń ZG PTTK, co najmniej na 3 miesiące przed planowanym terminem 
ich wręczenia. 

12.1. Odznaczenia winny być wręczane z okazji: 
- jubileuszu działalności jednostek organizacyjnych PTTK, 
- Światowego Dnia Turystyki, 
- rocznicy powstania PTTK, 
- innych znaczących wydarzeń w Ŝyciu jednostki organizacyjnej PTTK lub kandydata do 

wyróŜnienia (zjazdu oddziału, zebrania koła, klubu). 
12.2. Wnioski zgłoszone w terminie innym niŜ określony w pkt. 12 wymagają dodatkowego 

uzasadnienia. 
13. Wnioski w sprawie nadania Godności Członka Honorowego PTTK przez Walny Zjazd 

PTTK podejmowane są uchwałą zjazdu macierzystego oddziału kandydata do 
wyróŜnienia. 

13.1. Szczegółowe zasady i dodatkowe kryteria nadania Godności Członka Honorowego 
PTTK przez Walny Zjazd PTTK określa ZG PTTK. 

14. Wnioski o wyróŜnienia kół, klubów PTTK przygotowują macierzyste zarządy 
oddziałów PTTK. 

14.1. Komisje, Rady i Zespoły ZG PTTK mogą występować o wyróŜnienia kół, klubów 
PTTK tylko w porozumieniu z zarządami macierzystych oddziałów. 

14.2.  O przyznaniu wyróŜnień dla jednostek organizacyjnych PTTK decydują osiągnięcia 
w działalności wykazane przez wnioskodawcę w uzasadnieniu. 

14.3. Jednolite formularze wniosków o wyróŜnienia ZG PTTK stanowią załączniki do 
niniejszego „Systemu”. 

15. Prawo wręczenia przyznawanych przez Zarząd Główny PTTK wyróŜnień mają: 
- Członkowie władz naczelnych PTTK, tj. Zarządu Głównego, Głównej Komisji 

Rewizyjnej, Głównego Sądu KoleŜeńskiego, 
- Członkowie Kapituły Odznaczeń ZG PTTK, 
- przewodniczący Komisji, Rad i Zespołów ZG PTTK na imprezach w dziedzinach 

działalności przez nie reprezentowanych, 
- przewodniczący jednostek regionalnych PTTK. 
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15.1. W przypadkach wyjątkowych, kiedy nie moŜe być zapewniona obecność osób 
wymienionych w pkt. 15 wręczenia wyróŜnień z upowaŜnienia Zarządu Głównego 
PTTK moŜe dokonać prezes oddziału PTTK wnioskującego o wyróŜnienie. 

15.2. Wręczenie wyróŜnień i odznaczeń w kaŜdym przypadku powinno mieć charakter 
uroczysty i odbywać się przy udziale aktywu PTTK. 

16. Godność Członka Honorowego PTTK wręcza na Walnym Zjeździe PTTK 
przewodniczący obrad Zjazdu w towarzystwie prezesów: Zarządu Głównego, Głównej 
Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu KoleŜeńskiego. 

17. Wzory odznak, medali, dyplomów i legitymacji do wyróŜnień określonych w „Systemie”, 
zatwierdza Zarząd Główny PTTK na wniosek Kapituły Odznaczeń ZG PTTK. 

17.1. Rejestr wyróŜnień, o których mowa w pkt. 6.1. i 6.2. prowadzą właściwe oddziały 
PTTK , a rejestry wyróŜnień, o których mowa w pkt: 4, 5, 7, 8, 18 prowadzi Kapituła 
Odznaczeń ZG PTTK. 

18. Wybitnym działaczom Towarzystwa i pracownikom na wniosek Zarządu Głównego 
PTTK mogą być przyznane: 

18.1. Ordery i Odznaczenia państwowe zgodnie z Ustawą z dnia 16.10.1992 o orderach 
i odznaczeniach (Dz.U.1992, nr 90, poz. 450 ze zmianami). 

18.2. Odznaczenia resortowe określone przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
26.08.2002 w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za Zasługi dla Turystyki” 
ustalania jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia. 

18.3. W odniesieniu do odznaczeń i wyróŜnień, o których mowa w pkt. 18.1., 18.2. Kapituła 
Odznaczeń ZG PTTK jest organem opiniującym dla Zarządu Głównego. 

Tabela nr 1 do „Systemu” 
WYRÓśNIENIA ZG PTTK DLA CZŁONKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJ NYCH 

Jednostka 
przyznająca 
wyróŜnienie 

Rodzaj 
wyróŜnienia 

Podstawowe kryteria 
do przyznania wyróŜnień 

Zarząd Główny 
PTTK 

Dyplom Zarządu 
Głównego 

3 lata aktywnej działalności w PTTK, posiadanie 
wyróŜnienia koła, klubu, oddziału 

Zarząd Główny 
PTTK 

Srebrna 
Honorowa 
Odznaka PTTK 

8 lat aktywnej działalności w kadrze PTTK 
ze szczególnym uwzględnieniem ostatniego 
okresu działania, w tym 5 lat od otrzymania 
Dyplomu ZG PTTK. 

Zarząd Główny 
PTTK 

Złota Honorowa 
Odznaka PTTK 

10 lat aktywnej działalności w kadrze PTTK 
ze szczególnym uwzględnieniem ostatniego 
okresu działania, w tym 5 lat od otrzymania 
Srebrnej Honorowej Odznaki PTTK. 

Walny Zjazd PTTK 
na wniosek Zarządu 
Głównego PTTK 

Godność 
Członka 
Honorowego 
PTTK 

Długoletnia, wybitna i udokumentowana dzia-
łalność w PTTK o charakterze ogólnokrajowym, 
wyróŜniająca się osobowość o cechach człowieka 
- wzoru słuŜącego innym.  
Złota Honorowa Odznaka PTTK. 

Tabela nr 2 do „Systemu” 
WYRÓśNIENIA ZG PTTK DLA OSÓB SZCZEGÓLNIE ZASŁU śONYCH W ŚRODOWISKU 
MŁODZIEśOWYM 

Rodzaj wyróŜnienia 
Podstawowe kryteria do przyznania 

wyróŜnień 

Odznaka „ZasłuŜony w pracy PTTK wśród 
młodzieŜy” - w stopniu srebrnym 

3 lata aktywnej działalności w PTTK 
wśród młodzieŜy 

Odznaka „ZasłuŜony w pracy PTTK wśród 
młodzieŜy”- w stopniu złotym 

5 lat aktywnej działalności w PTTK 
wśród młodzieŜy 
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Tabela nr 3 do „Systemu” 
WYRÓśNIENIA NADAWANE Z UPOWA śNIENIA ZG PTTK  
PRZEZ ZARZĄDY ODDZIAŁÓW PTTK  

Rodzaj 
wyróŜnienia 

Podstawowe kryteria do przyznania wyróŜnień 
„25 lat w PTTK”  25 lat faktycznego staŜu członkowskiego. Do w/w nie zalicza się 

okresów karencji 
„50 lat w PTTK”  50 lat staŜu członkowskiego z wyłączeniem okresów przerw 

objętych karencjami 
„Orli Lot”  Wiek do 21 lat. PrzynaleŜność do PTTK minimum 3 lata.  

Aktywny i twórczy udział w organizacji przedsięwzięć turystyczno-
krajoznawczych w swoim środowisku 

 
Zarząd Główny PTTK 

Przypominamy o ubezpieczeniu 
 
Szanowny Czytelniku, jeśli jesteś członkiem PTTK, to biorąc udział w imprezach i wy-
cieczkach organizowanych przez Twoje koło, klub lub oddział jesteś ubezpieczony na 
podstawie postanowień Umowy Generalnej Ubezpieczenia Nr M 100417 Następstw 
Nieszczęśliwych Wypadków Posiadaczy Legitymacji PTTK w SIGNAL IDUNA Polska 
Towarzystwie Ubezpieczeniowym S.A. 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje członków PTTK z aktualnym znaczkiem naklejonym na 
legitymacji członkowskiej, w okresie objętym ochroną ubezpieczeniową, podczas: 
* uczestnictwa w imprezach PTTK na terenie kraju i krajów sąsiadujących z RP oraz wód 
międzynarodowych na Bałtyku graniczących z polską granicą morską (imprezy zarejestro-
wane w Oddziale Krakowskim PTTK przed ich rozpoczęciem), 
* pobytu w obiektach własnych PTTK lub uŜytkowanych przez PTTK w związku z realiza-
cją zadań statutowych lub z tytułu korzystania z noclegu albo atrakcji turystycznych, 
* zdobywania odznak turystycznych przewidzianych statutem PTTK, potwierdzonych 
zapisem w ksiąŜeczce turystyki kwalifikowanej między innymi GOT, OTP, (wykaz odznak 
turystycznych jest załącznikiem do Umowy Generalnej Ubezpieczenia NNW i znajduje się 
w Oddziale Krakowskim PTTK wraz z kompletem dokumentacji ubezpieczeniowej). 
Ubezpieczeniem objęte są takŜe koszty ratownictwa poniesione na akcję ratowniczą lub 
poszukiwawczą członka PTTK, który uległ nieszczęśliwemu wypadkowi lub nagłemu 
zachorowaniu podczas uprawiania turystyki, rekreacji lub sportu w ramach imprez PTTK na 
terenie kraju i krajów sąsiadujących. 
W ramach umowy ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. obejmuje ochroną 
ubezpieczeniową równieŜ osoby które ukończyły 65 rok Ŝycia. 
W ramach umowy ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. obejmuje ochroną 
ubezpieczeniową równieŜ osoby wyznaczone przez PTTK do obsługi imprezy podczas prac 
przygotowawczych i zamykających jej organizację. 
 
Podstawowe procedury, jeśli ulegniesz nieszczęśliwemu wypadkowi: 
1. Niezwłocznie skorzystaj z pomocy lekarza. 
2. Wypełniaj zalecenia lekarskie. 
3. Na ile jest to moŜliwe postępuj tak, aby minimalizować następstwa wypadku. 
4. Powiadom SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. pod numerami telefonów (od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 830 do 1730): 022-50-56-173 lub 022-50-56-177 nie później niŜ 
w ciągu 14 dni od zajścia zdarzenia lub od dnia, w którym dokonanie takiego powiadomienia 
stało się moŜliwe. 
5. SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. przekaŜe zalecenia dotyczące dalszego postępowania, 
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oraz informacje, jak otrzymać formularz zgłoszenia szkody, kiedy go wypełnić i jakie 
dokumenty załączyć. 
6. Po otrzymaniu zawiadomienia o wypadku, SIGNAL IDUNA Polska TU S.A., w terminie 
7 dni poinformuje pisemnie Ubezpieczonego o przyjęciu zgłoszenia oraz przedstawi wykaz 
dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia roszczenia. 
7. Wypełnij formularz zgodnie z prawdą i niezwłocznie odeślij go do SIGNAL IDUNA 
Polska TU S.A. (00-041 Warszawa, ul. Jasna 14/16a); formularz dostępny na stronach inter-
netowych: www.signal-iduna.pl/pttk, www.pttk.pl lub w jednostce terenowej SIGNAL 
IDUNA Polska TU S.A. albo w Oddziale Krakowskim PTTK. 
8. Do formularza zgłoszenia wypadku dołącz obowiązkowo: 
8.1. kopię waŜnej legitymacji członkowskiej PTTK (wklejony znaczek określający termin 
waŜności legitymacji członkowskiej), która jest dokumentem potwierdzającym zawarcie 
ubezpieczenia, 
8.2. kopię fragmentu listy (rejestru ubezpieczonych) - członków z opłaconą składką PTTK, 
która znajduje się w Oddziale Krakowskim PTTK, 
8.3. potwierdzenie uczestnictwa w imprezie PTTK na terenie RP lub krajów sąsiadujących 
z RP oraz wód międzynarodowych na Bałtyku, graniczących z granicą morską albo potwier-
dzenie zarządcy obiektu o przebywaniu w obiektach PTTK w związku z realizacją zadań 
statutowych, z tytułu korzystania z noclegu lub atrakcji turystycznych albo potwierdzenie 
zdobywania odznak i ich stopni (zapis w ksiąŜeczce turystyki kwalifikowanej). 
9. Poddaj się badaniom prowadzonym przez lekarzy wskazanych przez SIGNAL IDUNA 
Polska TU S.A., którzy stwierdzą wysokość trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego 
oraz zasadność roszczeń o wypłatę innych świadczeń wynikających z umowy ubezpieczenia. 
SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. ponosi niezbędne koszty tych badań. 
10. Trwały uszczerbek na zdrowiu musi wystąpić oraz zostać zgłoszony SIGNAL IDUNA 
Polska TU SA w ciągu jednego roku od nieszczęśliwego wypadku. Zgłoszenie SIGNAL 
IDUNA Polska TU SA trwałego uszczerbku na zdrowiu musi nastąpić przed upływem 90 dni 
od jego wystąpienia, niezaleŜnie, czy proces leczenia został zakończony, czy nie. 
 
Umowa waŜna jest do 31 marca 2008.  
UWAGA! Sprawdź czy PTTK ubezpieczyło Cię na kolejne lata. 
 
Pełna informacja dostępna jest na stronach internetowych: www.signal-iduna.pl/pttk, 
www.pttk.pl lub w jednostce terenowej SIGNAL IDUNA Polska TU S.A., jak równieŜ w 
Biurze Oddziału Krakowskiego PTTK i BORT (procedura postępowania po wypadku, wyciąg 
z postanowień Umowy Generalnej, OWU, OWU – tabela procentowej oceny uszczerbku, 
klauzula dodatkowa – ubezpieczenia kosztów ratownictwa, formularze: zgłoszenia szkody 
i wyznaczenia osoby uprawnionej). 
 
W sezonie zimowym, i nie tylko, SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. oferuje dodatkowe 
ubezpieczenie (poza wyŜej wymienionym) pod nazwą SIGNAL IDUNA SKI. SIGNAL 
IDUNA Polska TU S.A. na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia udziela ochrony 
ubezpieczeniowej w zakresie ryzyk związanych z amatorskim uprawianiem narciarstwa, 
narciarstwa wodnego i windsurfingu. Ubezpieczenie moŜe być zawarte w róŜnych wariantach 
i zawiera ubezpieczenie kosztów ratownictwa, odpowiedzialności cywilnej, sprzętu sporto-
wego. BliŜszych informacji w tym zakresie udzielają pracownicy Salonu Turystyki Aktywnej 
PTTK Wierchy Sp. z o.o. tel. 012-42-91-482, znajdującego się w lokalu COTG w Krakowie 
przy ul. Jagiellońskiej 6. 
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Spotkania Klubu Prezesów Komisji Kół 
 
Komisja Kół, w 2008 roku , zaprasza na spotkania Klubu Prezesów w następujących 
terminach: 

21 STYCZNIA Klub Prezesów odbędzie się w siedzibie Oddziału, ul. Zyblikiewicza 2b. 
o godz. 17.30. W programie: omówienie działalności Komisji w roku 2007 oraz planów na 
2008 r., spotkanie z Komisją Narciarską. 

18 LUTEGO   Klub Prezesów odbędzie się w siedzibie Oddziału, ul. Zyblikiewicza 2b. 
o godz. 17.30. W programie: spotkanie z Kołem Organizatorów Turystyki. 

17 MARCA   Klub Prezesów odbędzie się w siedzibie Oddziału, ul. Zyblikiewicza 2b. 
o godz. 17.30. W programie: spotkanie z Komisją Turystyki Górskiej, spotkanie z Komisją 
Krajoznawczą. 

16 KWIETNIA  Klub Prezesów odbędzie się w siedzibie Oddziału, ul. Zyblikiewicza 2b. 
o godz. 17.30. W programie: spotkanie z Kołem Grodzkim, plan pracy BORT. 

19 MAJA Klub Prezesów odbędzie się w siedzibie Oddziału, ul. Zyblikiewicza 2b. 
o godz. 17.30. W programie: podsumowanie analizy działalności kół za 2007 r. 

15 WRZEŚNIA Klub Prezesów odbędzie się w siedzibie Oddziału, ul. Zyblikiewicza 2b. 
o godz. 17.30. W programie: omówienie aktualnych spraw Towarzystwa, przygotowanie do 
Kampanii Sprawozdawczo-Wyborczej w Oddziale Krakowskim PTTK. 

20 PAŹDZIERNIKA  Klub Prezesów odbędzie się w siedzibie Oddziału, ul. Zyblikiewicza 2b 
o godz. 17.30. W programie: Prelekcja krajoznawcza. Szczegóły zostaną podane we wrześniu. 

17 LISTOPADA  Klub Prezesów odbędzie się w siedzibie Oddziału, ul. Zyblikiewicza 2b. 
o godz. 17.30. W programie: spotkanie z Komisją Narciarską, konkurs – szczegóły konkursu 
w październiku. 

15 GRUDNIA Opłatkowy Klub Prezesów odbędzie się w siedzibie Oddziału, ul. Zyblikiewicza 2b. 
o godz. 17.00.  

Zapraszamy wszystkich chętnych. 

Z Kroniki śałobnej 
 
W roku 2007 odeszli od nas na wieczna wędrówkę: 

Stanisław Hubert [zm. 17.01.2007] – wieloletni Przewodnik Beskidzki, Instruk-
tor Przewodnictwa. 
Odznaczony: Złotą Honorową Odznaką PTTK, Złotą Plakietką Światowida 

i Odznaką „ZasłuŜony dla turystyki”. 
Pochowany na cm. Kraków-Bielany, ul. Orla. 

ElŜbieta Gęsikowska [zm. 15.02.2007] – Przewodnik Terenowy PTTK, pilot 
wycieczek krajowych, Instruktor Krajoznawstwa, Przodownik OTP i Odznaki 
Motorowej, wieloletnia działaczka byłego Zarządu Wojewódzkiego i Zarządu 

Oddziału PTTK. 
Odznaczona: Brązowym KrzyŜem Zasługi, Złotą Honorową Odznaką PTTK, Złotą Plakietką 
Światowida. 
Pochowana na cm. Rakowickim. 

Rybski Bogusław [zm. 31.03.2007] – Członek Honorowy PTTK i Członek 
Honorowy Oddziału Krakowskiego, śołnierz Armii Krajowej, Honorowy 
Harcmistrz Polski Ludowej, Członek ZHP od 1935 r. W latach 1957-1959 
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zastępca, potem Komendant Krakowskiej Chorągwi Harcerskiej. ZałoŜyciel Szczepu 
„śurawie”. śołnierz AK /Zgrupowanie „śelbet”/. Od 1951 roku w PTTK: Przodownik 
GOT, załoŜyciel Koła PTTK przy Spółdzielni Pracy „Sprawność”. W latach 1985-1993 
Członek i Wiceprezes Komisji Rewizyjnej ZG PTTK. Członek Kapituły Odznaczeń ZG 
PTTK. Od 1964 r. Członek, potem Wiceprezes i Prezes Komisji Rewizyjnej Oddziału 
Krakowskiego PTTK. Wieloletni zasłuŜony i niestrudzony działacz społeczny. 
Odznaczony: KrzyŜami: Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym 
KrzyŜem Zasługi, Złotym KrzyŜem „Za Zasługi dla ZHP”, Złotą Odznaką ZasłuŜonego 
Działacza Turystyki, Złotą Honorową Odznaką PTTK i wieloma innymi odznaczeniami 
Pochowany na cm. Rakowickim.  

Alicja Wolty ńska [zm. 17.04.2007] – wieloletnia ZasłuŜona Przewodniczka 
Miejska Oddziału Krakowskiego PTTK. 
Pochowana na cm. Rakowickim. 
Stanisław Siatka [zm. 26.06.2007] – Ŝołnierz Armii Krajowej, wieloletni 
zasłuŜony pracownik i działacz Oddziału Krakowskiego PTTK. Przewodnik. 
W latach 1964-74 Dyrektor BORT. 

Pochowany na cm. Salwatorskim. 
Wit Tor [zm. 09.07.2007] – wieloletni Członek Koła Przewodników Beskidzkich 
Oddziału Krakowskiego PTTK. 
Pochowany na cm. Salwatorskim. 

opracował Jan Laurynów 
 

Finał konkursu „Wyspiański nasz współczesny …” 
 
W dniu 17 listopada w siedzibie Zarządu Krakowskiego Oddziału PTTK odbyło się uroczyste 
zakończenie konkursu „Wyspiański nasz współczesny...”, organizowanego przez Oddział 
Krakowski PTTK, muzeum PTTK „Ryglówka”, Akademię Pedagogiczną – Katedrę Dydak-
tyki Literatury i Języka Polskiego w Krakowie, pod patronatem medialnym Gazety 
Krakowskiej i przy finansowym wsparciu Gminy Miejskiej Kraków. Na konkurs nadesłano 
łącznie 38 prac z gimnazjów i szkół średnich, w kategoriach: literacko-publicystycznej, 
plastycznej i turystycznej. Nie wpłynęły Ŝadne prace w kategorii prac multimedialnych. Jury 
z poszczególnych komisji, po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami i rozszyfrowaniu godeł, 
postanowiło w kategorii literackiej  przyznać pierwszą nagrodę Izabelli Dubiel z Gimnazjum 
nr 11 w Krakowie za wiersz inspirowany obrazem Stanisława Wyspiańskiego pt. „Dziewczyna 
z kozikiem”. W tej kategorii postanowiono przyznać równieŜ dwa wyróŜnienia. W kategorii 
prac plastycznych pierwsze miejsce jury postanowiło przyznać Sebastianowi Połciowi z 
Gimnazjum nr 11 w Krakowie za prace: „Zagroda w Grębowie” i „Motyw kwiatowy”, drugie 
miejsce dla Aleksandry Wypchał z IX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie za pracę 
„Helenka”, trzecie miejsce dla Pauliny Kisiel z Gimnazjum nr 11 w Krakowie za prace: 
„Helenka” oraz „Dziewczynka w róŜowej sukience”. Postanowiono przyznać równieŜ 15 
wyróŜnień. W kategorii turystycznej jury postanowiło nie przyznawać pierwszego miejsca. 
Drugie miejsce przyznano Karolinie Widomskiej  z Gimnazjum nr 21 w Krakowie za pracę 
„Śladami Stanisława Wyspiańskiego”, trzecie miejsce przyznano Annie Mleczko z Liceum 
Ogólnokształcącego nr IX w Krakowie za pracę „Śladami Stanisława Wyspiańskiego”. W tej 
kategorii wyróŜniono jeszcze 6 prac. Uroczyste zakończenie rozpoczęło się o godzinie 11.00. 
Zakończenie zaszczycili swoją obecnością pracownicy Katedry Dydaktyki Literatury i Języka 
Polskiego Akademii Pedagogicznej: prof. dr hab. Zofia Budrewicz, prof. dr hab. Maria 
Jędrychowska, dr Barbara Dyduch, dr Marek PieniąŜek, będący jednocześnie członkami jury. 
Spotkaniu przewodniczyła pani dr hab. Barbara Guzik reprezentująca Akademię Pedagogiczną 
i Krakowski Oddział PTTK. Gościem honorowym była pani Maria Rydlowa, kustosz Muzeum 
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PTTK „Ryglówka”. W spotkaniu uczestniczyli takŜe pani Urszula Ormicka, przewodnik i czło-
nek jury oraz sekretarz konkursu Dariusz Fijałkowski. Na wstępie w imieniu pracowników 
Akademii Pedagogicznej zebranych przywitała pani profesor Zofia Budrewicz. Po uroczystym 
odczytaniu protokołu i wręczeniu uczestnikom konkursu dyplomów i nagród, równieŜ 
opiekunom. Za wkład pracy poświęcony młodzieŜy i cenne wskazówki udzielane podczas 
przygotowywania prac podziękowano paniom: mgr Ewie Nowickiej, mgr Irenie Krzepowskiej, 
mgr Dorocie Sobol, mgr Annie Słowikowskiej, mgr Jolancie Kućka-Noworycie. Po odczytaniu 
protokołu, w serdecznych i wzruszających słowach, wszystkim uczestnikom konkursu 
podziękowała pani Maria Rydlowa W dalszej kolejności zebrani mieli okazję wysłuchać 
ciekawego wykładu prof. Marii Wędrychowskiej, dotyczącego funkcjonowania postaci 
Wyspiańskiego w świadomości współczesnych młodych ludzi, uzupełnionego refleksjami 
dr Barbary Dyduch na temat twórczych inspiracji pracami wielkiego twórcy. Interesującym 
elementem tej sesji było krótkie wystąpienie pani Urszuli Ormickiej, która w ciekawy sposób 
zarysowała problem wędrowniczych fascynacji Stanisława Wyspiańskiego, odkrywając jego 
ślady na turystycznej mapie bliŜszych i dalszych okolic Krakowa. Na zakończenie części 
oficjalnej dr Barbara Guzik poinformowała zebranych o wydaniu, w najbliŜszym terminie, 
ksiąŜki jako pokłosia konkursu oraz zaprosiła serdecznie na środę 21 listopada na uroczyste 
Osadzenie Chochoła do „Ryglówki”. Po sesji naukowej zebrani udali się na przygotowany 
poczęstunek, w trakcie którego oglądano wystawę nagrodzonych i wyróŜnionych prac. 

 przygotował sekretarz konkursu 
Dariusz Fijałkowski 

50 lat Krakowskiego Klubu Kajakowego PTTK 
 
Dnia 7 maja 1957 roku w Oddziale Krakowskim PTTK została podjęta uchwała o powołaniu 
do Ŝycia Krakowskiego Klubu Kajakowego. Koniec lat pięćdziesiątych to w polityce okres 
bardzo trudny, lecz dla turystyki to czas, który turyści wspominają z nostalgią. Czyste wody, 
Ŝyczliwi ludzie, bezpieczeństwo i przygoda pisana przez duŜe „P”, taka jakiej dziś trudno 
doświadczyć. Działalność swą KKK rozpoczął z rozmachem, posiadał w tym czasie nie tylko 
własny sprzęt i przystań przy ul. Kościuszki, ale nawet wypoŜyczalnię sprzętu turystycznego. 
Siedem lat tłustych kończy najczarniejsza karta w historii Klubu. 18 czerwca 1965, w czasie 
XXIV Mi ędzynarodowego Spływu Kajakowego na Dunajcu, który odbywał się przy 
powodziowej wodzie, giną w nurtach dzikiej rzeki członkowie naszego Klubu – Aleksander 
Ratomski i Janek Vetulani – ówczesny prezes KKK. Rok wcześniej Klub utracił przystań, 
a tragedia roku 1965 miała wpływ na zmniejszanie się liczby członków i brak chętnych do 
wstępowania w szeregi Klubu. Rok 1966 przynosi likwidację KKK, a turystyczna działalność 
kajakowa, w bardzo ograniczonym wymiarze, zostaje przeniesiona do utworzonej w miejsce 
Klubu Komisji Turystyki Kajakowej przy Oddziale Krakowskim PTTK. Zapaleńców 
kajakowców została garstka – zaledwie dziewięciu, ale to oni właśnie nie pozwolili Klubowi 
odejść w niepamięć. W tym czasie powstaje nawet nasz sztandarowy spływ – im. Janka 
Vetulaniego, który jest organizowany od tej pory co roku, nawet w najcięŜszych dla Klubu 
czasach, na Pilicy, równocześnie z Międzynarodowym Spływem na Dunajcu. Komisji 
przewodniczył w tym czasie kol. Władysław Błasiak – do dziś czynny kajakarz i turysta. 
Trudny okres na szczęście teŜ się kończy. Za sprawą kolejnego przewodniczącego OKTKaj – 
Janusza Szymańskiego, Krakowski Klub Kajakowy zostaje reaktywowany. Kolejne lata 
przynoszą stały wzrost działalności, szczególnie w okresie prezesury kol. Konrada 
Siermontowskiego – wielkiego miłośnika twórczości i osoby jednego z największych 
polskich kajakarzy – Melchiora Wańkowicza.  Za sprawą tego prezesa, po zatwierdzeniu 
przez ZG PTTK, w 1974 roku Krakowski Klub Kajakowy przyjmuje imię wybitnego pisarza. 
W Klubie powstaje biblioteka, w której obok literatury kajakowej gromadzone są dzieła 
Wańkowicza. Za sprawą Konrada Siermontowskiego rozpoczyna się organizacja drugiej 
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cyklicznej imprezy – Spływu Kajakowego „Tropami Smętka”. Spływ ma być w załoŜeniach 
organizowany na wodach, po których pływał w okresie międzywojennym Melchior 
Wańkowicz wraz ze swoją córką Martą – Tirliporkiem, śledząc ślady polskości na terenach 
dawnych Prus Wschodnich. Klub w tym czasie korzysta ze świetlicy i magazynu – warsztatu 
w przyziemiach bloków przy ul. Francesco Nullo. W 1979 roku prezesem został kol. Zenon 
Adamski, który pełnił tą funkcję przez kolejne 18 lat. Klub w tym czasie przeŜywa wzloty 
i upadki. Rozwój działalności kajakowej do 15 spływów rocznie, organizowane są imprezy 
narciarskie i rowerowe. Klub zasila swoim członkostwem rodzina Dońców - jedna z najlicz-
niejszych rodzin kajakowych w Polsce (dziś liczy 21 osób w większości czynnych kajakarzy). 
Przemiany ustrojowe końca lat 80-tych nie wpływają korzystnie na działalność Klubu. 
Kończą się moŜliwości dofinansowywania działalności przez Oddział Krakowski PTTK. 
Klubu – utrzymującego się ze składek członkowskich, nie stać na opłacanie czynszu za lokal. 
Tracimy najpierw magazyn, a potem świetlicę. Najtrudniejszy okres – spadku działalności 
i braku lokalu na choćby zmagazynowanie ok. trzydziestu kajaków, przetrwaliśmy gościnnie 
u kol. Wandy i Mirka Kalbarczyków. Pomimo wszelkich przeciwności, działalność Klubu 
rośnie. Znów organizujemy kilkanaście spływów rocznie. Ponownie wyjeŜdŜamy na kaja-
kowe wakacje, eksplorujemy coraz to nowe rejony Polski i Europy. Kolejny kryzys lokalowy 
został zaŜegnany w 2006 roku dzięki zaangaŜowaniu i uprzejmości Prezesa Oddziału Kra-
kowskiego PTTK kol. Jerzego Kapłona. Przytulna piwnica w bocznej części Domu Turysty 
została wyremontowana własnymi siłami, głównie dzięki zaangaŜowaniu obecnego prezesa 
Maćka Adamka. W piwnicy znalazło się miejsce dla kupionych dwa lata temu nowych, 
wygodnych kajaków, jest miejsce dla wyeksponowania pucharów i biblioteki. 
Rok 2007 jest rokiem jubileuszowym Klubu. Przygotowywaliśmy się do uroczystości juŜ 
od ubiegłej jesieni. Rozdział pracy, preliminarz, zarezerwowanie terminów, musiało odbyć się 
odpowiednio wcześniej. Nasz klub, w którym uprawia się przede wszystkim turystykę 
kajakową nie obfituje w imprezy ze sportową rywalizacją. Jednak z okazji tak wielkiego 
święta, postanowiliśmy dodać do obchodów jubileuszowych trochę emocji. Pierwsza część 
atrakcji jubileuszowych odbyła się 16 czerwca na torze kajakowym przy Stopniu Kościuszko 
koło Tyńca. Klub, który opiekuje się tym obiektem, nie wiedząc o naszym istnieniu, przyjął 
w momencie powstania taką samą nazwę jak nasz – Krakowski Klub Kajakowy. Na początek 
zostały rozegrane wyścigi „Smoczych Łodzi” na starorzeczu Wisły. Wystartowało sześć osad 
po siedmiu zawodników kaŜda. Cztery łodzie „rodowe” – ród Adamków, Czaudernów, 
Czerwiński, ród Adamskich i Bałysów i dwie łodzie rodowe Dońców. W kategorii open 
wystartowały łodzie: „Stare chłopy” i „Kobiety doświadczone przez Ŝycie”. Zabawa była 
przednia. Pomimo wielkiego kajakarskiego doświadczenia, wcale niełatwo było manewrować 
duŜą łodzią napędzaną pagajami. Po dwóch rozegranych biegach wyłoniono zwycięzców: 

pierwsze miejsce zajęła osada 
„Starych chłopów” – testosteron 
zwycięŜył. Na niŜszym podium 
stanęła rodzina Dońców I z se-
niorem rodu Staszkiem na czele. 
Trzecie miejsce przypadło w 
udziale rodzinie Adamek, Cza-
uderna, Czerwiński. Zaproszeni 
członkowie klubu dopingowali 
swoich faworytów. Nikt nie 
przypuszczał, Ŝe taka niewinna 
wydawałoby się zabawa, rozbu-
dzi tak wielką potrzebę 
rywalizacji. Medale i puchary Tylko o 700 lat młodsi od Krakowa (foto Karol Doniec) 
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zostały rozdane, a my przenieśliśmy się na tor kajakowy, który mogliśmy pokonać w ponto-
nach. Ta część teŜ wlała w Ŝyły duŜą dawkę adrenaliny, szczególnie tym, którzy z róŜnych 
powodów dawno nie płynęli po spienionej, bystrej wodzie. Następnego dnia odbył się krótki, 
ale widowiskowy „Spływ Jubileuszowy Wisłą na Wawel”. Spływ rozpoczęliśmy przy 
Stopniu Kościuszko i po trzech godzinach wpłynęliśmy pod Most Dębnicki z rozpiętym 
pomiędzy kajakami transparentem oznajmiającym wszem i wobec, Ŝe Krakowski Klub 
Kajakowy im. Melchiora Wańkowicza PTTK obchodzi swój złoty jubileusz. Imprezę 
zakończyliśmy z fasonem pod Wawelem na Bulwarze Poleskim, ku uciesze niedzielnych 
spacerowiczów. Kolejna część obchodów jubileuszowych odbyła się w listopadzie. 
Rozpoczęła ją uroczysta msza św. w intencji Klubu i naszych drogich zmarłych. Mszę świętą 
w bazylice OO. Karmelitów Na Piasku, odprawili ks. prof. Maciej Ostrowski – nasz kapelan 
turystyczny i O. Robert – Karmelita. Członkowie Klubu zapewnili oprawę liturgii – posługę 
ołtarza i muzykę. Po mszy św. przenieśliśmy się do auli AGH gdzie odbyła się uroczysta 
akademia z udziałem władz PTTK. Zaszczycili nas swoja obecnością: Prezes Oddziału 
Krakowskiego i skarbnik ZG PTTK Jerzy Kapłon, Przewodniczący Komisji Turystyki 
Kajakowej ZG PTTK Krzysztof KsiąŜek i Pełnomocnik ZG PTTK d/s Turystyki Wodnej 
Andrzej Tereszkowski. W czasie uroczystości przedstawiciele ZG PTTK wręczyli członkom 
Klubu odznaczenia. Złotą Honorową Odznaką PTTK zostali odznaczeni Zenon Adamski 
i Stanisław Doniec, Odznakę Srebrną otrzymali: Tomasz Adamek i Rafał Doniec; kol. Joanna 
Czerniak została uhonorowana Dyplomem ZG PTTK. Wręczono równieŜ dyplomy Zarządu 
Oddziału i Zarządu Klubu. Kol. kol. Rafał i Jacek Dońcowie otrzymali Turystyczne Odznaki 
Kajakowe „Za Wytrwałość’. Odznakę taką moŜna otrzymać po przepłynięciu kajakiem 
sześciu tysięcy km. Prezes Oddziału Krakowskiego Jerzy Kapłon uhonorował nasz Klub 
pucharem, a Przewodniczący Krzysztof KsiąŜek podarował Klubowi kajak ufundowany przez 
Komisję Turystyki Kajakowej ZG PTTK i Komisję Turystyki i Rekreacji PZKaj. Wszyscy 
zebrani na sali goście zostali obdarowani specjalnie na tą okazję wybitym medalem 
jubileuszowym projektu Jacka Dońca. Ostatnią częścią obchodów jubileuszowych była 
huczna zabawa andrzejkowa. Spotkania towarzyskie, zabawy i bale towarzyszą działalności 
Klubu od początku jego istnienia i są równie waŜne dla utrzymania więzi towarzyskich jak 
spływy kajakowe. Tym razem bal andrzejkowy został zorganizowany w Twardoszynie na 
Słowacji pod hasłem „Złoty Jubileusz”. Obowiązywał złoty kolor kreacji balowych, złote 
dodatki i złoty humor. Przy muzyce tanecznej i gitarze bawiliśmy się do szarego, 
pochmurnego rana. W czasie balu zorganizowano konkurs na „najzłotszą” kreację. Złotą miss 
została Agata zwana Ciotką. 
W ostatnich latach utrwalił się spe-
cyficzny styl naszego kajakowania. 
Głównym i najliczniejszym organi-
zowanym przez nas spływem jest w 
dalszym ciągu Spływ Kajakowy im. 
Janka Vetulaniego odbywający się 
corocznie na Pilicy. Na ten spływ 
zapraszamy wszystkich chętnych 
członków PTTK z całej Polski. 
Poza imprezą sztandarową organi-
zujemy 10 – 14 spływów mniejszej 
rangi. Najczęściej pływamy po 
wodach południowej Polski, za-
równo górskich – Dunajec, Soła, 
Skawa, Raba, Poprad jak i nizin-
nych – Nida z dopływami, Wisła, 

Złoto do złota. Prezes Oddziału Krakowskiego PTTK Jerzy 
Kapłon wręcza odznaczenia działaczom KKK. Od lewej stoją: 
Rafał Doniec, Stanisław Doniec, Zenon Adamski, Barbara 
Adamska, po prawej z mikrofonem Tomasz Adamek. 
(foto Jacek Doniec) 
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Rudawa i nieco bardziej odległe Warta, Liswarta i Tanew. Niewielka grupa przyjaciół, 
potrzebująca trochę innych doznań w kajakarstwie, organizuje kilka razy w roku spływy, 
które w slangu kajakowym nazywa się „zwałkowymi”. Do zorganizowania „zwałki” wybiera 
się rzekę, w której jest mało wody za to duŜo powalonych drzew, krzaków i pozornie 
niemoŜliwych do przepłynięcia miejsc. Ambicją najlepszych jest takie poprowadzenie kajaka, 
aby ani razu z niego nie wysiąść w celu ominięcia przeszkody. MoŜliwości takiego 
pokonywania szlaków kajakowych dają najnowsze technologie. Polietylenowe, praktycznie 
niezniszczalne kajaki, lekkie, plastikowe wiosła, neoprenowe pianki i fartuchy to juŜ 
w nowoczesnym kajakarstwie standard. Nowe technologie dały nowe moŜliwości zabawy 
kajakiem na wodzie. Najmłodszą, wkraczającą juŜ w rejony sportu dziedziną kajakarstwa jest 
freestyle kajakowy. Starsi kajakarze patrzą z niedowierzaniem na naszą starszą i młodszą 
młodzieŜ, która szkoląc się i trenując w zaprzyjaźnionych klubach – AKTK „Bystrze” i KKG 
„Retendo”, osiąga poziom wyszkolenia, o którym jeszcze niedawno mogliśmy tylko marzyć. 
Dość powiedzieć, Ŝe nasza młodzieŜ – Bartosz Czerwiński oraz Ania, Andrzej, Piotr, Michał, 
Paweł i Mateusz Dońcowie, startując w barwach Klubu „Retendo”, odnoszą sukcesy we 
freestyle’u kajakowym w zawodach rangi międzynarodowej. Na koniec kilka słów o spływie, 
który na stałe zagościł w naszym kalendarzu. Od lat moim marzeniem było przywrócenie 
Wiśle naleŜnego jej miejsca wśród organizowanych przez nasz Klub spływów. W roku 2001 
zorganizowałem pierwszy Jesienny Spływ Wisłą. Od tej pory co roku na zakończenie sezonu 
poznajemy kolejne odcinki Królowej Polskich Rzek. Przez lata pogardzana i zapomniana z 
powodu fatalnego stanu wody, dzisiaj Wisła nie zasługuje jeszcze w okolicach Krakowa na 
miano kąpieliska, ale jej nurt nadaje się juŜ do kajakowania. Wisła potrafi zaskoczyć. W tym 
roku płynąc z Goczałkowic mieliśmy okazję pokonywać sztuczne progi, przedzierać się przez 
potęŜne zatory, tarasujące na długości kilkudziesięciu metrów nurt rzeki, a przede wszystkim 
podziwiać niezwykłe widoki na wiślanych brzegach. Urokliwe wsie, miasteczka i miasta, 
piaszczyste i kamieniste łachy, dzika przyroda i hydrotechniczne budowle, to uroki tej 
najpiękniejszej z Polskich rzek, na którą wszystkich zapraszamy. Za nami 50 lat. Przed nami 
nowe wyzwania i kolejne pięćdziesiątki, które Klub ma wielkie szanse pokonać dzięki 
wspaniałej młodzieŜy, dla której kajakarstwo stało się pasją i sposobem na Ŝycie. 

przygotował Tomasz Adamek 
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