
ZIMA  2008 
 DO UśYTKU WEWNĘTRZNEGO 
 

Spotkania Klubowe Instruktorów Krajoznawstwa 
 
Spotkania KLUBU INSTRUKTORÓW KRAJOZNAWSTWA  w sezonie 2008/2009 odbywać 
się będą w kaŜdą trzecią środę miesiąca w  następujących  terminach: 

21 stycznia 2009 r.   
temat: „Dzieje pi śmiennictwa” – kol. Jadwiga Broczkowska  
18 lutego 2009 r.  
temat: „Najbli Ŝsze okolice Krakowa” – kol. Zbigniew Twaróg  
18 marca 2009 r.   
temat: „Zabytki Sandomierza” – kol. Edward Fietko  

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. została 
przeprowadzona w bieŜącym roku wymiana legitymacji Instruktora 
Krajoznawstwa !!!  

Prezes KIK Barbara Krawczyk 

 

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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Zarząd Oddziału Krakowskiego PTTK składa 
swoim członkom i sympatykom Ŝyczenia zdrowych, 
spokojnych, oraz rodzinnych i pełnych radości  
Świąt BoŜego Narodzenia, a w roku 2009  
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 za 2008 rok 
Sprawozdania roczne ze stanu organizacyjnego i działalności programowej jednostek organizacyjnych 
Oddziału Krakowskiego PTTK za rok 2008 naleŜy sporządzić na dostarczonych formularzach 
w   nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 stycznia 2009 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, ze względu na zbliŜający się XXXIV 
Zjazd Oddziału Krakowskiego PTTK. 

 

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). 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 2009 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 2008, którzy mogą zostać skreśleni z listy członków po 31 marca 2009 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 2008 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). 
W dziale II i III wprowadzono w dodatkowej kolumnie dotyczącej uczestnictwa osób 
niepełnosprawnych 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 

 

Podsumowanie kursu przewodnickiego 
 

W okresie od lutego 2007 r. do kwietnia 2008 r. w Oddziale 
Krakowskim PTTK został zorganizowany przez Klub 
Przewodników Beskidzkich i Terenowych im. W. Krygowskiego 
– kurs przewodników obejmujący w jednym łącznym programie 
następujący zakres tematyczny i terytorialny: dla przewodników 
beskidzkich obszar wschodni Beskidów Zachodnich – dla 
przewodników terenowych – obszar województwa małopol-
skiego. Podstawę prawną kursu stanowiła decyzja Marszałka 

Województwa Małopolskiego nr 1/07 wydana w oparciu o pro-
gram kursu opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki z dn.17.01.06 w sprawie przewodników turystycznych 
i pilotów wycieczek. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe zarówno w naszym mieście 

jak i najprawdopodobniej w skali całego województwa – jesteśmy jedynym środowiskiem 
"organizującym kursy o wspomnianym połączonym zakresie. System ten – wykorzystujący 
charakterystyczną topografię Małopolski – sprawdza się od wielu lat – pozwalając an 
gospodarowanie przeznaczonym zasobem czasu oraz środkami finansowymi w sposób 
ekonomiczny. 
Kurs nasz ukończyło 16 osób, z których do egzaminu na uprawnienia przewodnika 
beskidzkiego (lipiec 2008 r.) przystąpiło 14 osób. Egzamin zdało 12 osób, 2 osoby nie zdołały 
go zdać, a 2 nie przystąpiły do egzaminu. Egzamin na uprawnienia przewodnika terenowego 
(wrzesień 2008 r.) zaliczyło 10 osób, 4 osoby nie przystąpiły do egzamin z przyczyn 
osobistych. 
Program kursu był bardzo bogaty: szkolenie teoretyczne obejmowało ponad 200 godzin 
lekcyjnych: 32 przedmioty w 11 blokach tematycznych:  geografia, przyroda, historia, historia 
sztuki, etnografia, topografia. Bardzo waŜną role w szkoleniu przyszłych przewodników 
odgrywały wycieczki, które zgodnie z cytowanym wyŜej rozporządzeniem stanowiły tzw. 
"ćwiczenia praktyczne". Na omawianym kursie zorganizowano 21 wycieczek, w tym 8 
dwudniowych czyli razem 29 dni wycieczkowych. Z tego wycieczki piesze górskie zajęły 13 
dni, beskidzko-terenowe autokarowe 12 dni oraz terenowe (poza obszarami górskimi) 4 dni. 
Łączna długość tras wycieczek autokarowych, których załoŜeniem było zwiedzenie 
najciekawszych miejsc oraz miejscowości regionu, wyniosła ok. 2.700 km. Wycieczki górskie 
zapewniły kandydatom na przewodników beskidzkich zapoznanie się ze szlakami części 
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wschodniej Beskidu Zachodniego (Gorce, Beskidy: Wyspowy, Makowski ,Sądecki, Pasmo 
Babiogórskie, Pieniny), a omawianie górskich panoram zmieniających się w ciągu dnia 
wielokrotnie pozwoliło odkryć niejedną tajemnicę. W czasie wycieczek, zarówno górskich 
jak i autokarowych, identyfikacja krajobrazu w naturalnej skali miała bardzo powaŜne 
znaczenie metodyczne, stanowiąc weryfikację wiadomości przyswojonych w czasie szkolenia 
teoretycznego, Dotyczyło to teŜ i innych zagadnień związanych z krajoznawstwem: metodyki 
oprowadzania po obiektach zabytkowych, omawiania ciekawostek związanych z przyrodą 
Ŝywą i nie oŜywioną, etnografią, uwzględnianiem w określonych miejscach na trasie 
powiązań z historią i literaturą oraz znanymi postaciami sławnych osób regionu. Do kaŜdej 
z wycieczek pieszych górskich oraz autokarowych uczestnicy byli zobowiązani wcześniej się 
przygotować. Przygotowanie to było poddane ocenie instruktora i podobnie jak egzaminy 
wewnętrzne z przedmiotów teoretycznych, stanowiła podstawę dla wydania zaświadczenia 
o ukończeniu kursu, niezbędnego przy egzaminie państwowym. Realizacja tak szerokiego 
i złoŜonego programu wymagała od wszystkich jego uczestników: wykładowców, 
instruktorów oraz szkolących się osób znacznego wysiłku i dobrej organizacji pracy. 
Pozostający na kursie kandydaci na przewodników charakteryzowali się zróŜnicowanym 
wcześniejszym przygotowaniem. W miarę upływu czasu uzupełniając wiedzę o terenie 
przyszłych uprawnień. Prawie wszyscy posiadają wyŜsze wykształcenie, najczęściej 
techniczne, wszyscy są członkami PTTK. W kursie uczestniczyły teŜ 3 koleŜanki posiadające 
uprawnienia przewodnika po Krakowie. Ich przykład i zaangaŜowanie oddziaływało 
korzystnie na cały zespół. Nowych przewodników witamy serdecznie w naszym gronie, 
Ŝycząc im wielu wspaniałych przeŜyć na Szlaku Przewodnickiej Przygody, której pierwszy 
etap mają juŜ poza sobą! 
Pragnęlibyśmy aby swoje ambicje zechcieli realizować w Klubie Przewodników Beskidzkich 
i Terenowych im W. Krygowskiego przy Oddziale Krakowskim PTTK! 

 
kierownik kursu Barbara Krawczyk  

 

Składki członkowskie w roku 2009 
 

składka normalna: 32,00 zł 
(za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009) 
składka ulgowa pełna: 16,00 zł 
(za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009) 
składka ulgowa niepełna: 8,00 zł 
(za okres od 1 wrze śnia do 31 grudnia 2009) 

 
wraz z opłaceniem składki otrzymujesz znaczek organizacyjny  

Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego 
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Uchwała nr 104/Z/2008Uchwała nr 104/Z/2008Uchwała nr 104/Z/2008Uchwała nr 104/Z/2008    
 

Zarządu Oddziału Krakowskiego PTTK 
z dnia 12 listopada 2008 r. 

 
w sprawie: ustalenia wysokości składek członkowskich w Oddziale na rok 2009 

 
 
Zarząd Oddziału Krakowskiego PTTK na podstawie uchwały Zarządu Głównego PTTK 
nr 279/XVI/2008 z dnia 13 września 2008 r. uchwala, co następuje: 
 

1. Wysokość składki członkowskiej dla członków zwyczajnych Oddziału Krakowskiego PTTK 
w roku 2009 wynosi: 

składka normalna: 32,00 zł  (za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009) 
składka ulgowa pełna: 16,00 zł  (za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009) 
składka ulgowa niepełna: 8,00 zł (za okres od 1 września do 31 grudnia 2009) 

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 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 2009 r., 
co będzie dokumentowane znaczkiem określającym termin waŜności. 
Składka normalna i ulgowa pełna – okres waŜności od 1 stycznia 2009 do 31 marca 2010; 
składka ulgowa niepełna – okres waŜności od 1 września 2009 do 31 marca 2010. 

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), 
- Ŝołnierze niezawodowi, 
- emeryci, renciści i inwalidzi, 
- bezrobotni. 
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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 2008 r. nie opłaciły składki członkowskiej za rok 2008, 
a nie chcą utracić ciągłości przynaleŜności do PTTK, mogą to uczynić przy opłacaniu 
składki za rok 2009, na zasadach określonych uchwałą Zarządu Oddziału Krakowskiego 
PTTK nr 69/Z/2007 z dnia 28 listopada 2007 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 uregulowania obowiązującej składki członkowskiej za 2009 rok. 

13. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 2009 r. 
 

Sekretarz 
 Oddziału Krakowskiego PTTK 

Krzysztof Hubicki 

Zakończenie „Rajdu na raty" 
 

W dniu 21 września 2008 r.  VII 
etapem na szczycie Babicy 728 m 
w Beskidzie Średnim  zakończył 
się tegoroczny, 42. w historii 
Oddziału Krakowskiego PTTK, 
górski  „Rajd na Raty”. Impreza, 
której organizatorem  jest 
Oddziałowa Komisja Turystyki 
Górskiej . Tegoroczny  „Rajd” 
miał następujące punkty etapowe: 
 

20.04.2008  - I etap Schronisko „Trzy Korony” w Pieninach – Rozpoczęcie Rajdu 
11.05.2008  - II etap  Klimas (Zębalowa) 859 m npm – Beskid Wyspowy 
01.06.2008  - III etap Ćwilin 1072 m npm – Beskid Wyspowy 
15.06.2008  - IV etap  Barania Góra 1228 m npm – Beskid Śląski 
29.06.2008  - V etap Lubań 1211 m npm – Gorce 
07.09.2008  - VI etap Danielki 851 m npm  – Pasmo Podhalańskie 
21.09.2008  - VII etap Zakończenie Rajdu Babica 728 m npm  – Beskid Średni 
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Imprezę ukończyło 90  uczestników, którzy wypełnili normę regulaminową i zameldowali się  
na minimum czterech z siedmiu zaplanowanych przez organizatorów szczytów. Na wyzna-
czonych szczytach – punktach etapowych dyŜurowali członkowie Komisji Turystyki Górskiej 
dokonując uczestnikom  potwierdzeń w dzienniczkach  rajdowych i potwierdzając zdobycie 
punktów do Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK. Wszyscy, którzy ukończyli „Rajd”  
otrzymali pamiątkowe plakietki.  Ogółem w tej siedmioetapowej imprezie wzięło udział  360 
uczestników. Najliczniejszą grupę uczestników Rajdu stanowiła młodzieŜ ze szkoły 
Podstawowej nr 53 z Krakowa, która pod opieką Pani prof. Ewy Pawlak uczestniczyła we 
wszystkich 7 etapach, a 52  uczniów szkoły ukończyło Rajd „zaliczając” cztery spośród 
siedmiu zaprogramowanych szczytów. Warto podkreślić, Ŝe młodzieŜ ze Szkoły Podstawowej 
nr 53 to w większości członkowie szkolnego koła PTTK nr 22 naleŜącego do Oddziału 
Krakowskiego PTTK. Uczestnictwo w „Rajdzie” było takŜe dla większości z nich okazją do 
zdobywania punktów do kolejnych stopni Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK. 
Gratulujemy!!! 

Marian Garus 
Komisja Turystyki Górskiej 

 

54. Zlot turystów górskich na Hali Krupowej 
 
Jak kaŜe wieloletnia tradycja, w pierwszą niedzielę października (5.10.2008 r.). po raz 54. 
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. Padający ulewny deszcz w  przeddzień imprezy spowodował, Ŝe na szlakach 
prowadzących na Halę Kru-
pową było w tym roku mniej 
tłumnie i gwarnie. Według 
organizatorów tegoroczny zlot 
zgromadził tylko około 350 
turystów w większości z  kół 
zrzeszonych w Oddziale Kra-
kowskim PTTK. 
Niedziela na szczęście była  
pogodna, chmury odsłoniły 
zaśnieŜony szczyt Policy,  a w 
godzinach południowych po-
jawiło się słońce. Pierwsi na 
mecie zlotu  zameldowali się 
harcerze z Krakowskiego Zie-
lonego Szczepu, którzy w 
liczbie dziesięciu osób dotarli 
w ulewnym deszczu do schro-
niska w dniu poprzednim. 
W niedzielę wsparli ich „weterani” szczepu, którzy gdy byli w wieku obecnych druhów 
wielokrotnie zdobywali puchary i zwycięŜali w rywalizacji zlotowej. O godzinie 12 zgodnie 
z wieloletnią tradycją uczestnicy spotkali się w kaplicy Matki Boskiej Opiekunki Turystów 
pod szczytem Okrąglicy. Tradycyjną mszę św. na zakończenie sezonu odprawił Ks. Prof. 
Maciej Ostrowski. Była to 25. jubileuszowa msza odprawiona na Okrąglicy z okazji zlotów 

Przed schroniskiem na Hali Krupowej  
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na Hali Krupowej. Po zakończeniu mszy przed schroniskiem odbyło się uroczyste zakończe-
nie zlotu i wręczenie nagród. 
Miło poinformować, Ŝe pogoda nie odstraszyła najstarszych osób – weteranów zlotu. Zlot 
swoim udziałem zaszczycili bowiem członkowie Honorowi PTTK kol. Barbara Twaróg, 
kol. Zbigniew Twaróg oraz kol. Zbigniew Kresek – członek honorowy PTTK i członek 
Zarządu Głównego naszego Towarzystwa. Miło takŜe było nam powitać członków 
Honorowych Oddziału Krakowskiego PTTK  kol. kol. Kazimierza Nowackiego i Stefana 
Palusińskiego. Wśród zgromadzonych turystów obecni byli członkowie Zarządu Oddziału 
Krakowskiego PTTK,  a takŜe członkowie oddziałowych komisji problemowych i klubów. 
Bardzo skromnie natomiast reprezentowane były Oddziałowe koła przewodnickie i Krakow-
ski Klub Przodowników Turystyki Górskiej.  W rywalizacji zlotowej o puchar Marszałka 
Województwa Małopolskiego, w grupie osób dorosłych zwycięŜyło Koło PTTK nr 1 
Pielgrzym – 50 uczestników.  W rywalizacji o puchar Prezesa Oddziału Krakowskiego 
w grupie młodzieŜy zwycięŜyła  Szkoła Podstawowa nr 53 z Krakowa (Szkolne Koło PTTK 
nr 22) – 38 uczestników. Na drugim miejscu w tej kategorii uplasowała sie grupa młodzieŜy 
reprezentująca Szkolne Koło PTTK nr 8 przy  Szkolnym Ośrodku Społeczno-Wychowaw-
czym dla dzieci niewidomych i słabowidzących z Krakowa – 18 osób. III miejsce zajęła 
młodzieŜ ze szkoły Podstawowej nr 7 z Krakowa (Szkolne Koło nr 10) – 10 osób. Wręczenia 
pucharów i nagród w postaci wydawnictw ksiąŜkowych o tematyce turystycznej dla 
zwycięskich druŜyn dokonał Wiceprezes Oddziału Krakowskiego PTTK kol. Kazimierz 
Synowski. Składając gratulacje zwycięskim druŜynom zachęcał uczestników zlotu, a szcze-
gólnie młodzieŜ do dalszego uprawiania turystyki górskiej i licznego uczestniczenia w impre-
zach turystycznych naszego Oddziału.  W grupie osób dorosłych liczne 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 13, 19, 59, 197. W zlocie uczestniczyła  20  osobowa grupa turystów z Cieszyna  oraz 
30 osobowa grupa turystów z Oddziału PTTK „Beskid” z Nowego Sącza. Na mecie zlotu 
organizatorzy dokonywali potwierdzeń zdobytych punktów do GOT, stemplowali wydawnic-
twa i ksiąŜeczki GOT okolicznościowym stemplem oraz rozprowadzali odpłatnie pamiątkową 
odznakę zlotową . 
Organizatorzy dziękują kolegom z Koła nr 1 Pielgrzym za organizację Mszy Świętej. 

                                                                     
Marian Garus - KTG                         
Zdjęcia Jan Sinczak                                                         

 

 

 

 

 

 

 

Ceremonia wręczenia pucharu 
Marszałka Województwa 
Małopolskiego dla 
najliczniejszego Koła na Zlocie. 
 
Nagrodę wręcza w imieniu 
organizatora kol. M. Garus 
w obecności wiceprezesa 
Oddziału Krakowskiego PTTK 
kol. K. Synowskiego 
i przewodniczącej Komisji 
Turystyki Górskiej Oddziału  
kol. B. Kic prezesowi Koła 
PTTK nr 1 Pielgrzym  
kol. ks. prof. M. Ostrowskiemu. 
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51 Zlot „Rowerem po Złoty Liść” 
 
51 Turystyczny Zlot Kolarski „ROWEREM PO 
ZŁOTY LI ŚĆ 2008” zorganizowano 14 września 2008 r. 
jako XV ZLOT GWIA ŹDZISTY  do miejscowości 
SZARÓW - DĄBROWA  w gminie Kłaj. Metę zlotu 
usytuowano przy Wiejskim Domu Kultury w Dąbrowie. 
W sekretariacie zlotu Krystyna Dobrzańska i Antoni 
Woyciechowski wydawali pamiątkowe plakietki i bloczki 
na smaczny bigos przygotowany przez panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich w Dąbrowie. Turyści odbijali 
ozdobną pieczęć w ksiąŜeczkach wycieczek kolarskich KOT. 
W sekretariacie zgłosili się mieszkańcy Brzeziny, Chrzanowa, 
Dąbrowy, Gliwic, Krakowa, Krzeszowic, Łaz, Łysokań, Myślenic, 
Niepołomic, Piły Kościeleckiej, PodłęŜa, Szarowa, Węgrzc, Wieliczki, Wodzisławia 
Śląskiego, Zabierzowa, Zawiercia. Do Dąbrowy przybyli prekursorzy Zlotu Julian Zinkow 
i Remigiusz Mikuliński powitani przez obecnego wieloletniego komandora zlotu, 
niestrudzonego Tadeusza Owsiaka. Na powitanie turystów i organizatorów koncertowali 
akordeoniści ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Wieliczce Krzysztof Grochot i Bartłomiej 
Hebda. Koncertowi przysłuchiwał się Ich nauczyciel gry na akordeonie mgr Oskar Gut. 
Zebrani nagrodzili koncert głośnymi brawami. Komandor zlotu Tadeusz Owsiak wręczył 
artystom pamiątkowy puchar. Po koncercie Piotr Janik uczeń Gimnazjum w Kłaju, laureat 
licznych konkursów recytatorskich i konkursów pięknego czytania na szczeblu gminnym 
i powiatowym przeczytał fragment wybranej przez siebie prozy. Jeden z uczestników zlotu 
wręczył Piotrowi pamiątkową ksiąŜkę. Następnie sołtysi Szarowa Alicja Wójtowicz 
i Dąbrowy Roman Marosz oficjalnie przywitali gości, Ŝycząc miłego pobytu i niezapomnia-
nych wraŜeń. Zorganizowano tradycyjne konkursy sprawnościowe. A oto ich wyniki: 

Wyścig pod górkę Strzelanie z broni pneumat. 
1. Mariusz Szczurowski 1. Kazimierz Dylawski 
2. Marek Kasprzyk 2. Janusz Duda 
3. Tomasz Wrona 3. Zbigniew Musiał 
4. Kazimierz Dylawski 4. Marek Bartoszek 
5. Łukasz Skowronek 5. Kazimierz Romanek 
6. Mateusz Kozak 6. Stanisław Szewczyk 

Rzutki do tarczy Rowerowy bieg Ŝółwi Rowerowy tor przeszkód 
 

1. Jacek Dziewoński 1. Łukasz Skowronek 1. Łukasz Skowronek  
2. Tomasz Wrona 2. Bogdan Więcek 2. Tomasz Wrona 
3. Bogdan Rojek 3. Jerzy Gut 3. Janusz Gut 
4. Jerzy Gut 4. Tadeusz Słowik  
5. Tadeusz Słowik 5. Tomasz Wrona  
Nagrody najlepszym wręczyli wójt Gminy Kłaj Jan Majerz, proboszcz Parafii Szarów ksiądz 
Adam Kozłowski, sędziowie konkurencji Marek Zaród i Jerzy Cholewa. 
Specjalny mini puchar ufundowany przez komandora Tadeusza Owsiaka otrzymał 
najmłodszy uczestnik zlotu Mateusz Kozak z Wieliczki. Puchary za pomoc przy organizacji 
zlotu otrzymały Ochotnicza StraŜ PoŜarna z Dąbrowy, Ochotnicza StraŜ PoŜarna z Szarowa, 
Rada Sołecka Szarowa, Rada Sołecka Dąbrowy. Na zakończenie Tadeusz Owsiak wręczył 
sołtysom Dąbrowy i Szarowa ozdobną kłódkę, którą oficjalnie zamknęli sezon turystyki 
kolarskiej Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego. Jeden z uczestników 
publicznie podziękował organizatorom za ciepłe przyjęcie i udaną imprezę mimo zimna 
i pochmurnej pogody, a sołtys Roman Marosz zapraszał wszystkich do kolejnych odwiedzin 
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gościnnej Dąbrowy. Komandor zlotu Tadeusz Owsiak zaprosił wszystkich na imprezy 
w roku 2009 do gminy Dobczyce: na wiosenne otwarcie sezonu do Stadnik w ostatnią 
niedzielę kwietnia oraz po złoty liść do Nowej Wsi we wrześniu. 
Impreza była dofinansowana przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego, a organizatorami oprócz wymienionych byli: Krakowski Oddział PTTK, 
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Krakowski Klub Kolarski PTTK, 
Nowohucki Klub Turystów Kolarzy PTTK „Czarne Koty”, Małopolski Szkolny Związek 
Sportowy, Wojewódzkie Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Krakowie, Krakowski 
Klub Cyklistów i Motocyklistów „Smok”, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w 
Wieliczce, Urząd Gminy Kłaj, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Szarowie, LKS „Zryw” 
Szarów, Uczniowski Klub Sportowy „Alfa” Szarów. 
Nagrody ufundowali miedzy innymi: BIKERSHOP Kraków, CYKLO-CENTRUM Kraków, 
Przedsiębiorstwo Handlowe TOMAR Kraków, SECESJA s. c. Kraków. Wsad do kotła 
zapewniły: Firma COLDMARK Marka Leśniowskiego, Spółdzielnia Handlowo-Usługowa 
„Samopomoc Chłopska” Kłaj, Firma Handlowa Bogdana Szewczyka, UKS „Alfa” Szarów. 

opracował Tadeusz Owsiak 
 

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  2008/2009. 
 
 
L.p. Imprezy własne Termin Prowadzenie 

1. 

Zawoja DW Hanka. Szkolenie narciarskie na nartach skiturowych 
a) Zawoja – Mosorny Groń - Policzne - Sulowa Cyrla - Zawoja 
b) Zawoja CzatoŜa - Przełęcz Jałowiecka - Mędralowa - Hala 
Kamińskiego - Zawoja Barankowa – Zawoja Hanka 
c) Zawoja Wełcza – Kolędówki – Jałowiec – Klekociny - Zawoja 
Barankowa – Zawoja Składy  

13-18.01.2009 
H. Zacharska  
M. Garus 

2. 
Wycieczka narciarska na Turbacz.  
Rdzawka - Stare Wierchy – Turbacz - Obidowiec – Tobołów - Koninki 

07.02.2009 B. Wołoszyn 

3. 

Beskid śywiecki. Koszarawa – obóz narciarski 
a) Koszarawa Cicha - Lachów Groń - Czerniawa Sucha – Jałowiec - 
Przełęcz Cicha – Cicha - Koszarawa  
b) Koszarawa Bystra - Lachów Groń - Czerniawa Sucha – 
Pod Jałowcem – Jaworzyna - Koszarawa  
c) Przyborów – Lasek – Zapadlisko – Wytrzyszczoń - Koszarawa Cicha 

12-15.02.2009 
H. Zacharska  
M. Garus 

4. 
Beskid Wyspowy. Zakończenie sezonu narciarskiego 
Wiśniowa – Ciecień – Grodzisko - Raciechowice 

18.04.2009 E. Zacharski 
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Imprezy organizowane przez Komisję Turystyki Narciarskiej Zarz ądu Głównego PTTK 
i innych organizatorów 

 
1. 06-13.12.2008 - Kalatówki – Zlot i Doszkolenie Przo downików Turystyki Narciarskiej  
2. 07-11.01.2009 - XLI Rajd Narciarski po Jurze Krakow sko-Cz ęstochowskiej  
3. 21-25.01.2009 - Spotkanie Narciarzy „Beskidy 2009” - Korbielów   
4. 19-22.02.2009 - XXVII Ogólnopolski Rajd Bieszczadzk i Narciarski  
5. 08-14.03.2009 - LIV Rajd Karkonoski: Verovka – Czes kie Karkonosze 
6. 29.03-04.04.2009 - IV Spotkania Tatrza ńskie im. Stanisława Szymula ńskiego - Polana Chochołowska 
 

UWAGA:  Uczestnicy imprez, nie będący członkami PTTK ubezpieczają się 
od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. 

       przygotowała przewodnicząca KTN 
Helena Zacharska 

  

Imprezy Komisji Turystyki Górskiej w sezonie 2009   
 
Oddziałowa Komisja Turystyki Górskiej  zaprasza turystów w sezonie 2009 na następujące 
imprezy górskie: 1) rozpoczęcie sezonu turystyki górskiej na Prehybie (meta zlokalizowana 
przy schronisku PTTK) – termin do ustalenia (19 lub 26 kwietnia 2009), organizator Oddział 
PTTK w Nowym Sączu; 2) LV Zlot Turystów Górskich na Hali Krupowej (4 października 
2009); 3) XLIII Rajd na raty „Siedem Wierchów Beskidzkich”.  
 Prehyba (Beskid Sądecki) (rozpoczęcie sezonu) I etap 19 lub 26 kwietnia  
  Turbaczyk (Gorce) II etap 10 maja  
  Mędralowa  (Beskid śywiecki) III etap 24 maja  
  Durbaszka  (Małe Pieniny) IV etap 7 czerwca  
  Pilsko  (Beskid śywiecki) V etap 21 czerwca  
  Niemcowa  (Beskid Sądecki) VI etap 9 września  
  Lubomir  (Beskid Makowski) (zakończenie)  VII etap 20 września 

 

Spotkania Klubu Prezesów Komisji Kół 
 
Komisja Kół, w 2009 roku , zaprasza na spotkania Klubu Prezesów w terminach: 

19 STYCZNIA Klub Prezesów odbędzie się w siedzibie Oddziału, ul. Zyblikiewicza 2b. 
o godz. 17.30. W programie: omówienie działalności Komisji w roku 2008 oraz planów na 
2009 r., spotkanie z Komisją Narciarską. 

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

16 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. 

20 KWIETNIA  Klub Prezesów odbędzie się w siedzibie Oddziału, ul. Zyblikiewicza 2b. 
o godz. 17.30. W programie: organizacja Komisji Kół, plan pracy BORT. 

18 MAJA Klub Prezesów odbędzie się w siedzibie Oddziału, ul. Zyblikiewicza 2b. 
o godz. 17.30. W programie: podsumowanie analizy działalności kół za 2008 r. 

21 WRZEŚNIA Klub Prezesów odbędzie się w siedzibie Oddziału, ul. Zyblikiewicza 2b. 
o godz. 17.30. W programie: omówienie aktualnych spraw Towarzystwa. 



12121212 __________________ biuletyn informacyjny 58 

 

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

16 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. 

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

Komisja Kół zaprasza wszystkich chętnych 

Z Kroniki śałobnej 
 
W roku 2008 odeszli od nas na wieczną wędrówkę: 

Kazimierz Kowalski [zm. 12.02.2008] – Członek Honorowy Oddziału 
Krakowskiego PTTK; współzałoŜyciel i wieloletni Prezes Koła PTTK nr 149 przy 
Biurze Projektów SłuŜby Zdrowia; wieloletni członek Komisji Kół oraz Komisji 

Krajoznawstwa, Historii i Tradycji Oddziału Krakowskiego PTTK. 
Odznaczony: Złotą Honorową Odznaką PTTK, Złotą Odznaką „ZasłuŜony Działacz 
Turystyki”, Złotą Odznaką „Za pracę społeczną dla miasta Krakowa”. 
Pochowany na cm. Rakowickim. 

Mieczysław Politański [zm. 22.04.2008] – wieloletni ZasłuŜony Działacz PTTK; 
były Prezes Koła PTTK nr 113 przy DOKP w Krakowie. 
Odznaczony: Srebrną Honorową Odznaką PTTK. 

Pochowany na cm. Rakowickim. 
Ewa Pilecka [zm. 08.10.2008] – Członek Honorowy Oddziału Krakowskiego 
PTTK; Przodownik Górskiej Odznaki Turystycznej; była wieloletnia Prezes 
Koła nr 168 przy Zakładach Przemysłu Gumowego „Stomil”; była przewodni-

cząca Krakowskiego Klubu Przodowników Turystyki Górskiej oraz wiceprezes Koła 
Grodzkiego, przewodnicząca Referatu Weryfikacyjnego Górskiej Odznaki Turystycznej 
przy Oddziale Krakowskim PTTK. 
Odznaczona: Złotą i Srebrną Odznaką „ZasłuŜony Działacz Turystyki”, Złotą Odznaką 
„Za pracę społeczną dla miasta Krakowa”, Złotą Honorową Odznaką PTTK. 
Pochowana na cm. Rakowickim. 

Janina Krupa [zm. 16.11.2008] – wieloletnia zasłuŜona Przewodniczka Miejska, 
członek Koła Przewodników Miejskich Oddziału Krakowskiego PTTK. 
Odznaczona: Odznaką miasta Krakowa „Honoris Gracja”. 

Pochowana na cm. Kraków-Batowice. 
 opracował Jan Laurynów 
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