
JESIEŃ  2008 

 DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO 

 

Kampania sprawozdawczo-wyborcza  

przed XVII Walnym Zjazdem PTTK 

 

Od października 2008 r. rusza kampania sprawozdawczo-wyborcza w Polskim Towarzystwie 

Turystyczno-Krajoznawczym, poprzedzająca XVII Walny Zjazd PTTK. Walne zebrania kół 

wybierające swoje władze i delegatów na kolejny Zjazd Oddziału Krakowskiego PTTK 

powinny się odbyć w okresie od października do połowy grudnia 2008 r. Zjazd Oddziału 

Krakowskiego PTTK planowany na koniec marca przyszłego roku. Odpowiednie materiały 

zostaną przesłane do kół najpóźniej do 15 października 2008 r. 

Kampanią sprawozdawczo-wyborczą zamykamy pracę w niełatwym okresie przemian 

gospodarczych, politycznych i prawnych. Przez miniony okres Zarząd Oddziału starał się 

siłami swojej kadry, której pozycja społeczno-zawodowa nadal nie znajduje właściwego 

odzwierciedlenia w obowiązujących regulacjach prawnych, przyczynić się do dalszego 

rozwijania turystyki aktywnej i krzewienia krajoznawczego charakteru turystyki.  

Szczególnymi wydarzeniami w życiu naszego Oddziału w mijającej kadencji były: obchody 

70-lecia powołania instytucji Górskiej Odznaki Turystycznej; obchody 50. rocznicy 

powstania schroniska na Hali Krupowej; obchody 100. rocznicy powstania Polskiego 

Towarzystwa Krajoznawczego, której Krajoznawcy Oddziału Krakowskiego PTTK byli 

gospodarzami; obchody 40. rocznicy Krakowskiego Klubu Przodowników Turystyki 

Górskiej; obchody Roku Szlaków Turystycznych PTTK; podsumowanie 50 sezonów 

Krakowskiego Klubu Kolarskiego PTTK; doroczne Święto Przewodnika Turystycznego 

PTTK i wiele innych uroczystości rocznicowych związanych z działalnością Oddziału 

Krakowskiego PTTK. Zarząd Oddziału ma nadzieję, że kampania sprawozdawczo-wyborcza 

pozwoli podziękować za pracę tym wszystkim, którzy w mijającej kadencji do pracy PTTK 

wnieśli szczególnie dużo dobrego i przyczynili się pozytywnego postrzegania naszego 

Oddziału przez samorząd lokalny i społeczeństwo Krakowa. 

Pragniemy wyrazić przekonanie, że obecna kampania sprawozdawczo-wyborcza nie tylko 

wzbogaci obraz Oddziału Krakowskiego PTTK w okresie lat 2005-2008, ale przede wszyst-

kim przyniesie wiele merytorycznych spostrzeżeń i wniosków na przyszłość.  

Życzymy wszystkim działaczom Oddziału Krakowskiego PTTK dużo satysfakcji z podejmo-

wanych działań oraz sukcesów w nadchodzącej kadencji.  

Z turystycznym pozdrowieniem 

Zarząd Oddziału 

 

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE 

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

■ na metę Zlotu dojazd we własnym zakresie bez zabezpieczenia przejazdu przez Policję 
■ oczekujemy na uczestników Zlotu przy Wiejskim Domu Kultury w Dąbrowie o godz. 12.00 

UWAGA!     UWAGA!     UWAGA!     UWAGA!     UWAGA!     UWAGA!     UWAGA! 

Rowerem po Złoty Liść 2008 

 

 Krakowski Klub Kolarski Oddziału Krakowskiego PTTK zaprasza na 51 Turystyczny 

Zlot Kolarski „Rowerem po Złoty Liść 2008” do Szarowa i Dąbrowy w gminie Kłaj. Dojazd 

we własnym zakresie bez zabezpieczenia przejazdu przez Policję. Celem imprezy jest 

popularyzacja krajoznawstwa i turystyki kolarskiej oraz poznanie okolic Krakowa i gminy 

Kłaj. 

TERMIN 

 Impreza odbędzie się 14 września 2008 roku. Przyjmowanie uczestników od godz. 12
00

  

przy Wiejskim Domu Kultury w Dąbrowie. 

WARUNKI  UCZESTNICTWA 

■ posiadanie karty rowerowej i sprawnego roweru, 

■ zapewnienie opieki dorosłych dla dzieci do lat 14, 

■ grupy zorganizowane jadą pod kierownictwem osoby pełnoletniej i doświadczonej, 

posiadającej umiejętność udzielania pierwszej pomocy i odpowiedzialnej za zdyscy-

plinowanie i bezpieczeństwo kolarzy. 

OBOWIĄZKI  UCZESTNIKÓW 

■ posiadanie dowodu tożsamości, karty rowerowej, względnie prawa jazdy, 

■ wymagane przestrzeganie dyscypliny, zwłaszcza w jeździe grupowej (peletonie), 

przepisów ruchu drogowego, zaleceń Komandora, funkcjonariuszy Policji, sędziów 

poszczególnych konkurencji oraz porządkowych. 

ZGŁOSZENIA 

 Zgłoszenia zbiorowe i indywidualne przyjmowane będą przez Sekretariat Imprezy 

na  mecie przy Wiejskim Domu Kultury w Dąbrowie. Zgłoszenia zbiorowe przyjmowane 

będą od kierowników poszczególnych ekip na podstawie listy uczestników, ich wieku 

i adresów. Wpisowe 3 zł od osoby płatne przy zgłoszeniu.  

ŚWIADCZENIA  ORGANIZATORÓW 

■ pamiątkowa ozdobna naklejka, 

■ odcisk ozdobnej pieczęci do książeczek wycieczek kolarskich (do odznaki KOT), 

■ prawo do udziału w atrakcyjnych konkursach sprawnościowych (rowerowy tor przeszkód, 

rowerowy „bieg żółwi”, rzutki do tarczy, indywidualna jazda na czas pod górkę, strzelanie 

z broni pneumatycznej, konkurs literacki),  

■ posiłek turystyczny, 

■ zaliczenie punktowe do Kolarskiej Odznaki Turystycznej. 

PROGRAM  CZASOWY 

12.00 Powitanie kolarzy w Dąbrowie. 

12.00 Koncert uczniów Szkoły Muzycznej w Wieliczce. 

12.30  Rozpoczęcie konkursów sprawnościowych. 

14.00 Pieczenie ziemniaków. 

16.00  Uroczyste zakończenie imprezy, ogłoszenie wyników z rozdaniem nagród i dyplomów. 

Ubezpieczenie dla uczestników we własnym zakresie. 

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim ponoszą bezpośrednio winni. 

Informacje o imprezie znajdują się na afiszach. 
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Kilka słów o Dąbrowie i Szarowie 

 

Szarów i Dąbrowa tworzą wspólną parafię i znajdują się w jednym obwodzie szkolnym. Obie 

miejscowości tworzą razem zwartą zabudowę i praktycznie, gdyby nie zewnętrzne informa-

cje na tablicach drogowych, postrzegane mogłyby być jako jedna wielka miejscowość. W obu 

miejscowościach działają takie stowarzyszenia sportowe jak Ludowy Klub Sportowy Zryw 

Szarów oraz Uczniowski Klub Sportowy ALFA. 

Miejscowości leżą na skraju Puszczy Niepołomickiej na trasie Niepołomice - Bochnia. Łącznie 

na terenie Dąbrowy i Szarowa mieszka około 2500 osób. W ostatnich latach zauważa się wzrost 

liczby mieszkańców wynikający z dodatniego salda migracyjnego. Budowa nieopodal 

autostrady z pierwszym węzłem za Krakowem (węzeł Szarów) zapewne spotęguje jeszcze 

dodatkowo migrację i przyczyni się do rozwoju obu wsi - Szarów i Dąbrowa leżą również na 

trasie linii kolejowej Kraków - Tarnów (około 30 minut od centrum Krakowa). W obu 

miejscowościach zaczynają się ścieżki rowerowe wiodące do Niepołomic i w kierunku innych 

miejscowości powiatu wielickiego . 

Na terenie miejscowości funkcjonują: 

1. Dwa przedszkola 

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących  

3. Biblioteka Publiczna 

4. Ochotnicza Straż Pożarna w Szarowie 

5. Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie 

6. Ludowy Klub Sportowy ZRYW - piłka nożna 

7. Uczniowski Klub Sportowy Alfa - piłka ręczna 

8. Parafia rzymsko-katolicka 

Na terenie Zespołu Szkół znajduje się jedna z najnowo-

cześniejszych w powiecie hal sportowych z widownią na 300 

osób. W Szarowie ponadto znajduję się Hotel „Azalia”, Pomnik 

Świętej Jadwigi i Władysława Jagiełły oraz pomnik ofiar 

faszyzmu. W Dąbrowie znajdują się pomnik Pamięci tzw. Skrzydło Orła poświęcony ofiarom 

faszyzmu i stalinizmu oraz monumentalny pomnik Chrystusa wzniesiony przez mieszkańców 

na pamiątkę jubileuszu 2000 lat chrześcijaństwa. Ponad 50% powierzchni obu sołectw zajmuje 

Puszcza Niepołomicka, co z tzw. „Wielkim Błotem”- torfowiskami niskimi obie miejscowości 

czyni bardzo atrakcyjnymi turystycznie.  

Zatem zapraszamy do Dąbrowy i Szarowa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje sporządził Wojciech Smoter 
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LIV Zlot Turystów Górskich „Hala Krupowa 2008” 

 

 Jak zwykle w pierwszą niedzielę października Komisja Turystyki Górskiej Oddziału 

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

w Zlocie Turystów Górskich na Hali Krupowej. 

 

ORGANIZATOR 

 Organizatorem LIV Zlotu Turystów Górskich „Hala Krupowa 2008” jest Komisja 

Turystyki Górskiej Oddziału Krakowskiego PTTK. 

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

organizacje oraz turyści indywidualni.  

Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje Biuro Oddziału w Krakowie, ul. Zyblikiewicza 2b. 

PRZEBIEG  ZLOTU 
 Punkt startowy trasy oraz jej przebieg jest dowolny pod warunkiem, że uczestnicy 

zgłoszą się na mecie Zlotu na Hali Krupowej w godz. 11
00

-13
30

  w dniu 5 października 2008. 

 Uroczyste zakończenie Zlotu odbędzie się o  godzinie  13
30

. 

 Drużyny, które nie zgłoszą się do godz. 13
30

 nie będą brały udziału w punktacji do 

nagród i pucharów przechodnich.  

WPISOWE 
 Wpisowe w wysokości około 10 zł przyjmuje Biuro Oddziału wraz ze zgłoszeniem do 

dnia 1 października 2008 r. 

  

UPRAWNIENIA  UCZESTNIKÓW 
W ramach wpisowego, uczestnicy otrzymują: 

 pamiątkową odznakę zlotową, 

 potwierdzenie punktów do GOT, 

 możliwość wzięcia udziału w konkursach z nagrodami, 

 nagrody przechodnie dla najlepszych. 

OBOWIĄZKI  UCZESTNIKÓW 
 zgłoszenie udziału w terminie do dnia 1.10.2008 r., 

 przybycie na metę Zlotu w godzinach przyjmowania, 

 przestrzeganie zasad kultury turystycznej i ochrony przyrody, 

 przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu. 

NAGRODY  PRZECHODNIE 

 Puchar Marszałka Województwa Małopolskiego dla najliczniejszej grupy osób dorosłych 

biorącej udział w Zlocie. 

 Puchar Prezesa Zarządu Oddziału dla najliczniejszej grupy młodzieżowej biorącej udział 

w Zlocie. 

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

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

wane przez uczestników. 

Uczestnicy ubezpieczają się indywidualnie na własny koszt. 

 Wszystkich zainteresowanych informujemy, że o godzinie 12
00

 w kaplicy na Okrąglicy 

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

Na następnej stronie przedstawiamy dla przypomnienia schemat znakowanych szlaków 

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

Uczestnikom Zlotu na trasach życzymy pogody! 
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Nr Trasa dojścia Kolor szlaku 
Czas przejścia Punkty 

do GOT w górę w dół 

1 
Juszczyn – Jawor 
– Hala Krupowa 

Żółty 4½ 4 18/11 

2 
Kojszówka – Burdelowa – Cupel – 

Okrąglica – Hala Krupowa 
Niebieski  

potem Czerwony 
5 4 22/16 

3 
Osielec – Cupel – Okrąglica   
– Hala Krupowa 

Zielony  
potem Czerwony 

4¼ 3¼ 22/16 

4 
Bystra – Cupel – Okrąglica   

– Hala Krupowa 
Czerwony 4¾ 4 23/16 

5 
Sidzina (centrum) – Malinowe  
– Okrąglica – Hala Krupowa 

Niebieski 4½ 3½ 24/19 

6 
Sidzina (centrum) – Dom Dziecka  

– Hala Krupowa 
Niebieski  

potem Zielony 
3 2½ 14/9 

7 
Sidzina Wielka Polana  
– Hala Krupowa 

Czarny 1½ 1 9/5 

8 
Przeł. Zubrzycka – Polica  

– Hala Krupowa 
Niebieski  

potem Czerwony 
2½ 2¼ 17/13 

9 
Przeł. Krowiarki – Kiczorka 
(Hala Śmietanowa) – Hala Krupowa 

Czerwony 3 2¾ 14/13 

10 
Zawoja Lajkonik – Kiczorka (Hala 

Śmietanowa) – Hala Krupowa 
Żółty  

potem Czerwony 
3¼ 2¾ 18/13 

11 
Zawoja Mosorne – Kiczorka (Hala 
Śmietanowa) – Hala Krupowa 

Niebieski  
potem Żółty 

potem Czerwony 

4 3½ 17/13 

12 
Zawoja (centrum) – Spalenica  

– Hala Krupowa 
Zielony 3¾ 2¾ 15/10 

12a 

Zawoja (centrum) – Spalenica – 

Kiczorka (H.Śmietanowa) – Polica  

– Hala Krupowa 

Zielony  
potem Niebieski 

potem Żółty 
potem Czerwony 

4¼ 3¼ 21/18 

13 
Skawica Górna – Sucha Góra  

– Hala Krupowa 
Niebieski 2½ 2 14/9 
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Jesień z B.O.R.T. 

 

Niżej podajemy terminy i miejsca 

wycieczek organizowanych jesienią 

2008 roku przez BORT Oddziału 

Krakowskiego PTTK.  

27 - 28 września 

Północna część Jury. 1 dzień – 

Kraków - Ogrodzteniec - Okiennik 

Duży /jedna z najciekawszych skał 

na Jurze/ - Morsko /skała zamkowa/ 

- Góra Zborów /rezerwat przyrody 

nieożywionej/ - Mirów - Bobolice - 

Żarki /kirkut/- Leśniów /sanktuarium/ - Złoty Potok /pałac Raczyńskich z zewnątrz, dworek 

Krasińskich/ - Olsztyn - Częstochowa (obiadokolacja, nocleg,  śniadanie), 2 dzień – 

Truskolasy /drewniana świątynia/ - Olesno /kościół drewniany, uważany za najpiękniejszy 

w Polsce/ - Załączański Park Krajobrazowy - Ożarów - Grębień -Wieluń - Kraków.  

Cena: 190,- zł + ok. 25,- zł wstępy  

5 października 

Hala Krupowa. Zakończenia sezonu turystyki górskiej. 

Cena: 30,- zł  

12 października 

Szlakiem Vielkiej Kalamity. Kraków – Łysa Polana – Stary Smokowiec /zwiedzanie miasteczka, 

wyjazd kolejką na Hrebeniok/ - Tatrzańska Łomnica /muzeum TANAP, przejście przez Vodny Las – 

oglądanie rozmiaru zniszczeń i sposobu odbudowy po wichurze/ - Łysa Polana - Kraków.  

Cena: 55,- zł + wstępy około 250,- SK. 

26 października 

Warownie nad Dunajcem i nie tylko. Kraków – Dębno /zwiedzanie zamku/ - Melsztyn /ruiny 

zamku/ - Czchów /kościół parafialny, wieża obronna/ - Wytrzyszczka  /zamek Tropsztyn/ - 

Tropie - Rożnów /ruiny zamku/ - Kraków. 

Cena: 37,- zł + wstępy około 15,-zł 

9 listopada 

Cmentarze Krakowa. Cmentarz Rakowicki, cmentarz na Salwatorze.  

Cena: 10,- zł + bilety komunikacji miejskiej 

29 – 30 listopada 
Andrzejki na Słowacji.  Zabawa i nocleg w Niżnej; po drodze zwiedzanie: Zamek Orawski, 

Demianowska Jaskinia Swobody, skansen w Zubercu, baseny termalne. W cenie: dwa posiłki 

gorące, napoje, alkohol, zabawa, nocleg, śniadanie. 

Cena: 180,- zł + wstępy ok. 500,- SK 

Ceny oferowanych wycieczek mogą ulec zmianie, dlatego bliższe informacje  
na temat proponowanych wycieczek Czytelnicy uzyskają w BORT 

Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego – Oddział Krakowski PTTK 

31-033 Kraków, ul. Westerplatte 5 

codziennie w godz. 9 - 17 

tel. 422-26-76, 422-85-28,   fax. 422-37-23 
www.krakow.pttk.pl,   e-mail: pttk_krakow@poczta.onet.pl 
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Spotkania Klubu Prezesów Komisji Kół 

 

Komisja Kół zaprasza na jesienne spotkania Klubu Prezesów, które odbędą się w następują-

cych terminach: 

15 WRZEŚNIA Klub Prezesów odbędzie się w siedzibie Oddziału, ul. Zyblikiewicza 2b. 

o godz. 17.30. W programie: omówienie kampanii sprawozdawczo-wyborczej Towarzystwa. 

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. 

8 GRUDNIA Opłatkowy Klub Prezesów odbędzie się w siedzibie Oddziału, ul. Zyblikiewicza 2b. 

o godz. 17.00..  

 

Górskimi szlakami (12) 

 

Jednym ze szlaków prowadzących 

na Halę Krupową jest fragment 

Małopolskiego Szlaku Papieskiego 

im. Jana Pawła II ze Skawicy przez 

Skawicę Górną (znaki niebieskie) 

lub w przeciwną stronę z Przełęczy 

Krowiarki (Lipnickiej) przez Police 

(znaki czerwone), dodatkowo zna-

kowany żółto-białymi kwadratami.  

Ówczesny Kardynał Karol Wojtyła 

30 lat temu we wrześniu 1978 roku 

odbył wycieczkę szlakiem ze Ska-

wicy Górnej na Przełęcz Krowiarki. 

Na początku i końcu trasy znajdują 

się pamiątkowe tablice, upamiętnia-

jące to przejście. Tablica umieszczo-

nej przy szlaku na Przełęczy Krowiarki zawiera napis: „Tutaj zakończył ostatnią górską 

wycieczkę Ks. Kard. K. Wojtyła przed jego wyborem na Stolicę Piotrową". Natomiast przy 

drodze Zawoja-Zubrzyca mieszkańcy Orawy ufundowali pamiątkowy obelisk upamiętniający 

pobyt Jana Pawła II w 1938 roku z okolicznościowym napisem: „W 1938 roku przy budowie 

drogi na przełęcz Krowiarki pracował w junackim hufcu pracy student Karol Wojtyła. 

Wielkiemu Polakowi Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w 50-tą rocznicę święceń kapłań-

skich, w 18 roku pontyfikatu na Stolicy Piotrowej w Rzymie, dla potomnych mieszkańcy 

Orawy. Zubrzyca AD 1997”. 

Wysiadając z autobusu PKS lub bus-a na przystanku Skawica Górna udajemy się za znakami 

niebieskimi w górę doliny potoku Skawiczanka. Początek szlaku nieco uciążliwy, gdyż czeka 

nas ponad 3 km odcinek asfaltowej drogi do rozwidlenia, gdzie szlak skręca w lewo, a szosa 

okrążając przysiółek  Sucha Góra ponownie, po niecałych 2 km, łączy się z nim. Przejście 

tego odcinka zajmuje do 1,5 godz. (w kierunku przeciwnym 1 godz.). Stąd stromym 

podejściem kierujemy się za znakami niebieskimi Gibasową Drogą do połączenia ze znakami 

żółtymi z Juszczyna. Po około 1 godz. i 45 minutach (w przeciwnym kierunku około 1 godz. 

15 minut) wraz z nimi wychodzimy z lasu na skraj rozległej hali na Przełęczy Kucałowej.  

Pamiątkowy obelisk na Przełęczy Krowiarki 
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Poniżej na południowym stoku zwanym popularnie Halą Krupową schronisko PTTK.  Więcej 

o schronisku można przeczytać w numerze 15 i 45 Biuletynu lub w opracowaniu kol. Jerzego 

Kapłona wydanym z okazji Roku Schronisk Górskich albo na www.krupowa.pttk.pl, 

www.krupowa.gory.pl. Dalsza droga prowadzi za znakami czerwonymi wygodną ścieżką 

grzbietową łagodnie wznoszą się poprzez Złotą Grapę (Jasną Górę) (znaki zielone odchodzą 

w tym miejscu do Zawoi Centrum), a potem nieco stromą, na najwyższy szczyt Polic – 

wierzchołek 1369 m npm. Poniżej na północnych stokach znajduje się rezerwat „Na Policy” 

im. prof. Z. Klemensiewicza, gdzie ochronie podlega bór górnoreglowy, pozostałość po 

puszczy karpackiej. Ze szczytu odchodzą znaki niebieskie na Przełęcz Zubrzycką. Stąd 

łagodnie obniżamy się na przełączkę, by ostatnie metry na Cyl Hali 

Śmietanowej (Kiczorkę) pokonać stromo. Od  schroniska około 1,5 

godziny (w drugą stronę podobnie). Schodząc żółtym szlakiem można 

dojść do szlaku niebieskiego, który skręcając w prawo łączy się 

poniżej z zielonym prowadzącym do Zawoji Centrum lub za znakami 

żółtymi prowadzącymi do Zawoji Lajkonik i rozwidlającymi się 

ponownie z niebieskimi na Mosornym Groniu, które skręcając w pra-

wo zaprowadzą nas do Zawoji Mosorne. Ostatnią część pokonujemy 

schodząc wygodną lecz nieco stromą ścieżką, a potem leśnym duktem poprzez Brożki,  

Główniak na Syhlec. Na Syhlcu znaki skręcają w prawo i wyprowadzają kamienistą dróżką 

na Przełęcz Krowiarki. Z Kiczorki 1,5 godz. (pod górę 1 godz. 45 minut). Do środków 

komunikacji czeka nas jeszcze zejście do Zawoji Policzne szlakiem niebieskim. Najpierw 

leśną ścieżką, a potem szosą co zajmie około 1 godz. lub szosą serpentynami (z widokami 

na zbocza Sokolicy i Babiej Góry) około 5 km w 1,5 godz. 
G. Hubicki 

foto K. Hubicki 
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Numer zamknięto  

dnia 11 września 2008 r. 

www.krakow.pttk.pl 

Zenon Klemensiewicz (1891-

1969) – prof. UJ, członek 
PAN; językoznawca, polonista;  

prezes Towarzystwa Miłośni-

ków Języka Polskiego; zginął 

w katastrofie lotniczej na stoku 
Policy 2 kwietnia 1969 r. 

 


