
WIOSNA   2009 
 DO UśYTKU WEWNĘTRZNEGO 

 

Otwarcie sezonu turystyki górskiej 2009 

 
Komisje Turystyki Górskiej Oddziałów PTTK „Krakowskiego” 
im. ks. Karola Wojtyły w Krakowie, „Ziemi Tarnowskiej” 
w Tarnowie, „Beskid” w Nowym Sączu zapraszają na otwarcie 
sezonu turystyki górskiej „Wiosna 2009 ” w dniu 26 kwietnia 2009 r. do schroniska 
na Przehybie w Beskidzie S ądeckim . Impreza jest inauguracją sezonu turystyki górskiej 
w Małopolsce i odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego. 
Uczestnicy będą przyjmowani na mecie zlotu w godz. od 1100 do 1300 przed schroniskiem 
PTTK im. Kazimierza Sosnowskiego na Przehybie. 
O godz. 1200 odbędzie się polowa msza św. w intencji turystów i rozpoczynającego się 
sezonu. Po mszy nastąpi uroczysta inauguracja sezonu z udziałem zaproszonych gości i władz 
oddziałów PTTK organizujących imprezę. O godz. 1330 odbędzie się quiz turystyczny ze 
znajomości regionu i historii Oddziału TT-PTT-PTTK „Beskid” w Nowym Sączu – 
organizatora wiodącego tegorocznego otwarcia sezonu. Zakończenie wraz z wręczeniem 
nagród przewiduje się na godz. 1430. Organizatorzy przygotowali pamiątkową plakietkę 
i okolicznościowy stempel. Koszt plakietki 3,20 zł. Czynny będzie punkt potwierdzania 
punktów w ksiąŜeczkach GOT. Rozpoczęcie sezonu będzie zarazem I etapem Rajdu na raty 
„Siedem Wierchów Beskidzkich”. Zgłoszenia i zamówienia na plakietki wraz z wpisowym 
przyjmowane będą do dnia 17 kwietnia 2009 r. w lokalu Oddziału Krakowskiego PTTK 
w Krakowie przy ul. Zyblikiewicza 2b w godz. od 1600 do 1900. 
Szczegóły na afiszach oraz podczas dyŜurów Oddziałowej Komisji Turystyki Górskiej  
w siedzibie Oddziału we wtorki w godz. od 1800 do 1900. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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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Z ostatniej chwili: więcej na 

temat XXXIV Zjazdu Oddziału 

Krakowskiego PTTK na str. 19. 
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7 WIERCHÓW BESKIDZKICH

XLIII Rajd na raty „Siedem Wierchów Beskidzkich” 
 
Komisja Turystyki Gorskiej  Oddziału Krakowskiego PTTK zaprasza na trasy kolejnej edycji 
Rajdu na raty „Siedem Wierchów Beskidzkich” . Impreza organizowana od 1967 r. w roku 
2009 będzie miała swoją 43 edycję. Celem Rajdu jest propagowanie turystyki górskiej,  
zdobywanie Górskiej Odznaki Turystycznej i poznawanie polskich Beskidów oraz 
przylegających do Beskidów grup Pogórza Karpackiego. Do udziału w Rajdzie zapraszamy 
turystów dorosłych i młodzieŜ krakowskich szkół. Warunkiem uczestnictwa jest wykupienie 
u organizatorów na I etapie ksiąŜeczki rajdowej, w której uczestnicy potwierdzają „zaliczenie” 
kolejnych punktów etapowych. Potwierdzenia dokonują przedstawiciele Komisji Turystyki 
Górskiej Oddziału Krakowskiego PTTK dyŜurujący na etapach (szczytach) w dniach przewi-
dzianych w programie Rajdu w godz. 12-14. Warunkiem ukończenia Rajdu jest potwierdze-
nie udziału w 4 z 7 etapów Rajdu. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą Rajd otrzymują na 
jego zakończeniu pamiątkowe plakietki.  
Tegoroczny „Rajd na raty” będzie miał następujące punkty etapowe: 

  Przehyba  (Beskid Sądecki) (rozpoczęcie sezonu)  I etap 26 kwietnia  
  Turbaczyk (Gorce) II etap 10 maja  
  Mędralowa  (Beskid  śywiecki) III etap 24 maja 
  Durbaszka  (Pieniny Małe) IV etap 7 czerwca  
  Pilsko  (Beskid  śywiecki) V etap 21 czerwca  
  Niemcowa (Beskid Sądecki) VI etap 6 września  
  Lubomir (Beskid Średni) (zakończenie)  VII etap 20 września 

 
 
 
 
 
 
 

Regulamin „Rajdu na raty – Siedem Wierchów Beskidzk ich” 
 

1. Organizatorem „Rajdu na raty - Siedem Wierchów Beskidzkich” jest Komisja Turystyki 
Górskiej Oddziału Krakowskiego PTTK w Krakowie przy ul. Westerplatte 5. 

2. Celem Rajdu jest propagowanie aktywnego wypoczynku wśród osób dorosłych, 
młodzieŜy szkolnej, członków i sympatyków PTTK, poznawanie piękna polskich Beskidów 
oraz umoŜliwienie uczestnikom zdobywania kolejnych stopni Górskiej Odznaki Turystycznej. 

3. Rajd odbywa się na terenie Beskidów Zachodnich i przylegającego doń części Pogórza 
Karpackiego. 

4. Uczestnicy „Rajdu” wędrują na ustalane corocznie przez organizatorów szczyty (wierchy) 
dowolnymi, wybranymi przez siebie trasami. 

5. Uczestnicy potwierdzają zdobycie „wierchu” w dzienniczku rajdowym wydawanym przez 
organizatorów odpłatnie. 

6. Potwierdzeń w dzienniczkach rajdowych dokonują przedstawiciele organizatora 
dyŜurujący na punktach etapowych (wierchach) w dniu przewidzianym w programie 
imprezy w godz. 12.00-14.00.  

7. Warunkiem ukończenia „Rajdu” jest uzyskanie w dzienniczku rajdowym potwierdzeń 
zdobycia – wejścia  na minimum 4 z 7 szczytów będących w programie imprezy.  
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8. Dzienniczki rajdowe z uzyskanymi potwierdzeniami naleŜy przesłać na adres organizatora 
w terminie do dnia 15 października danego roku. 

9. Uczestnicy, którzy spełnią warunki ukończenia „Rajdu” określone niniejszym regulami-
nem otrzymują pamiątkową plakietkę i dyplom, a wyróŜniające się zespoły (druŜyny, 
koła) nagrody ksiąŜkowe. 

10. Wpisowe na „Rajd” wysokości 3,00 zł, pobierane jest przez organizatorów przy 
wydawaniu  dzienniczka rajdowego. 

11. Uczestnicy ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. 
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez uczestników 

„Rajdu” w trakcie jego trwania. 
 

��������������������    ����        

 

Prehyba (Przehyba) 1175 m npm – szczyt i hala w zwornikowym punkcie zbiegu licznych 
szlaków turystycznych w centralnym punkcie Pasma Radziejowej Beskidu Sądeckiego. Pod 
szczytem znane i lubiane schronisko górskie PTTK. Odbudowane po poŜarze, po wielu latach 
budowy oddane do uŜytku turystów w 2001 r. Obok tzw. „Jaśkowka” budynek, który przez 
wiele lat, w czasie odbudowy schroniska po poŜarze pełnił jego funkcję. Nazwany 
„Jaśkówką” od imienia wieloletniego gospodarza schroniska na Przehybie Jana Bielaka. 
Z polan w rejonie schroniska niezapomniane widoki na Tatry, Pieniny i Gorce. 

Proponowane dojścia: 

Trasa Kolor szlaku 
Czas przejścia Punkty do 

GOT w górę w dół 
z Gabonia PKS droga jezdną bez znaków 2 ¼ 1 ¾  14/7 
ze Starego Sącza Ŝółty, 

niebieski 
6 ¼   4 ½  21/12 

z Jazowska zielony 4 ½  3 ¾  17/9 
z Rytra niebieski 3 ¼ 2 ¾ 18/10 
ze Szczawnicy Zdroju niebieski 3 2 ½ 15/8 
ze Szczawnicy Górnej przez Gabańkę zielony 4 ¼ 3 ½ 16/9 
ze Szczawnicy PKS przez Bereśnik Ŝółty, 

czerwony 
5 4 ¼ 19/12 

 
Turbaczyk 1078 m npm – widokowy szczyt w grzbiecie rozrogu Turbacza opadającym 
przez Czoło Turbacza, Kopieniec, Wierch Spalone w kierunku Koniny. Grzbiet wznosi się 
stromo nad dnem potoku Konina. Z urokliwej polany szczytowej widoki na pobliskie szczyty 
Gorców, Beskidu Wyspowego, Beskidu Średniego, Babiej Góry i Pasmo Policy. Przez szczyt 
prowadzi szlak turystyczny koloru zielonego z Niedźwiedzia na Turbacz. Przy szlaku tym 
słynna Orkanówka - dom i muzeum piewcy Gorców – poety Władysława Orkana. 

Proponowane dojścia: 

Trasa Kolor szlaku 
Czas przejścia Punkty do 

GOT w górę w dół 
z Niedźwiedzia przez Orkanówkę zielony 2 ½ 2 ¼  12/6 
z Koninek Huciska bez znaków, 

zielony 
2 ½ 1 7/4 

z Koniny Halamy (PKS) bez znaków 1 ¼ 1 5/3 
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Mędralowa 1169 m npm – szczyt w głównym, granicznym grzbiecie Beskidu śywieckiego 
przebiegającym od Babiej Góry przez Małą Babią w kierunku Pilska. Przez szczyt 
Mędralowej wytyczono Główny Szlak Beskidzki oznaczony kolorem czerwonym. Rozległa, 
podszczytowa hala na opadającym w Dolinę Koszarawy stoku północno-wschodnim była 
do niedawna miejscem intensywnego wypasu owiec. Pozostałością po tym okresie wypasu 
jest szałas pasterski, wykorzystywany obecnie przez turystów jako miejsce noclegowe. 
Z rejonu hali piękne widoki na pobliskie szczyty Beskidu śywieckiego, Pasmo Pewelskie, 
Beskid Mały i Beskid Śląski. 

Proponowane dojścia: 

Trasa Kolor szlaku 
Czas przejścia Punkty do 

GOT w górę w dół 
z Zawoi CzatoŜy przez Halę Kamińskiego czarny, 

zielony 
2 ¼ 1 ¾ 10/6 

z Zawoi CzatoŜy przez Przełęcz Jałowiecką 
Północną 

czarny, 
czerwony 

2 1 ½ 10/6 

z Koszarawy Bystrej przez Przeł. Klekociny niebieski, 
zielony 

2 1 ¾ 8/5 

z Przyborowa przez Jaworzynę (Moczarki) zielony, 
czerwony 

3 ¼ 1 ¾ 13/7 

 
Durbaszka 942 m npm – szczyt z rozległą połonina w głównym grzbiecie Małych Pienin. 
Wspaniałe widoki na Tatry, Gorce, Pieniny, Pasmo Radziejowej Beskidu Sądeckiego. Od 
tego pasma oddziela Durbaszkę głęboka Dolina Grajcarka, nad którym leŜą widoczne ze 
szczytu znane miejscowości: Szczawnica, Szlachtowa. PoniŜej szczytu, na stoku południo-
wym opadającym w kierunku Doliny Grajcarka, działa schronisko harcerskie i wyciąg 
narciarski. 

Proponowane dojścia: 

Trasa Kolor szlaku 
Czas przejścia Punkty do 

GOT w górę w dół 
z Jaworek przez Wąwóz Homole zielony, 

niebieski 
2 ½ 1 ¾ 11/6 

ze Szlachtowej przez Wysoki Wierch Ŝółty, 
niebieski 

2 ½ 2 14/9 

ze SzczawnicyPKS przez Palenicę bez znaków, 
niebieski 

3 ½ 3 16/11 

ze Szczawnicy NiŜnej przez Orlicę 
i Szafranówkę 

niebieski 
3 ½ 2 ¾ 14/10 

 
Pilsko 1557 m npm – drugi co do wysokości szczyt Beskidu śywieckiego i całych Beskidów 
Polskich. LeŜy na granicy ze Słowacją. Przez Pilsko przebiega Główny Szlak Beskidzki 
koloru czerwonego. Pilsko ma charakterystyczną sylwetkę szerokiej kopuły o spłaszczonym 
wierzchołku. Dominuje nad sąsiednimi szczytami przewyŜszając je wysokością o około 300 m. 
Z uwagi na wysokość obserwujemy tu charakterystyczny dla wysokogórskich obszarów 
piętrowy układ roślinności z okazałym, naturalnym piętrem kosodrzewiny. Partie szczytowe 
Pilska zarówno po polskiej jak i po słowackiej stronie stanowią rezerwat przyrody. Ze szczytu 
rozległa panorama okólna na Beskid śywiecki z Babia Górą. Beskid Śląski, Beskid Mały 
i słowacką Małą Fatrę. Na podszczytowej Hali Miziowej nowe, duŜe schronisko PTTK, 
oddane do uŜytku po wieloletniej odbudowie w roku 2005. 
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Proponowane dojścia: 

Trasa Kolor szlaku 
Czas przejścia Punkty do 

GOT w górę w dół 
z Korbielowa DW Smerek przez Halę 
Miziową 

Ŝółty 
3 ¼ 2 17/8 

z Korbielowa DW Smerek przez Przełęcz 
Przysłopy, Uszczawne, Halę Miziową 

niebieski, 
czarny, 
zielony, 
czarny 

4 3 19/11 

z Korbielowa przez Kamienną, Halę 
Miziową 

zielony, 
czarny 

3 ¼ 2 20/11 

z Sopotni Wielkiej Wodospad przez Przeł. 
Przysłopy, Uszczawne, Halę Miziową 

Ŝółty, 
czarny, 
zielony, 
czarny 

4 ½ 4 19/9 

z Przełęczy Glinne przez Halę Miziową czerwony, 
czarny 

2 ¾ 2 14/8 

z Przełęczy Glinne słowackim szlakiem 
granicznym 

niebieski 
2 ¼ 1 ½ 12/6 

 
Niemcowa (Trześniowski Groń) 955 m npm – zalesiony szczyt dominuje nad rozległymi 
halami. Szczyt leŜy 200 m na południe od rozejścia się szlaków: czerwonego z radziejowej w 
kierunku Rytra i Ŝółtego w kierunku Piwnicznej. Z podszczytowych hal, na mktórych do 
niedawna wypasano owce piękne widoki na pasmo Jaworzyny Krynickiej i Dolinę Popradu. 
Na polanie połoŜonej 400 m na południowy-wschód od szczytu stoi, kiedyś studenckie, a 
obecnie prywatne, schronisko turystyczne czynne w okresie letnim od czerwca do końca 
września oraz w weekendy i zimowe ferie. 

Proponowane dojścia: 

Trasa Kolor szlaku 
Czas przejścia Punkty do 

GOT w górę w dół 
z Piwnicznej Ŝółty 2 ¼ 1 ¾ 12/5 
z Rytra czerwony 2 ¾ 2 ½ 13/6 
z Młodowa przez Kordowiec niebieski, 

czerwony 
2 ¼ 1 ¾ 11/5 

z Kosarzysk przez Przełęcz Obidzę i Wielki 
Rogacz 

czerwony, 
niebieski, 
czerwony 

2 ¾ 2 ½ 12/9 

 
Lubomir 904 m npm – najwyŜszy szczyt Beskidu Średniego, połoŜony w jego wschodniej 
części pomiędzy dolinami Raby i Krzyworzeki. Węzeł szlaków turystycznych. Z zalesionego 
szczytu brak widoków. W roku 2007 po kilku latach budowy (przy znacznym wsparciu 
funduszy europejskich) ponownie stanęło na szczycie Lubomira, zburzone w czasie II wojny 
światowej przez Niemców, obserwatorium astronomiczne. Obserwatorium udostępnione jest 
do zwiedzania. Zalesione szczyty Lubomira i Łysiny były w czasie II wojny światowej 
miejscem działań licznych oddziałów partyzanckich. Na pobliskiej Polanie Kudłacze działa 
wybudowane w roku 1994 schronisko górskie PTTK. 
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Proponowane dojścia: 

Trasa Kolor szlaku 
Czas przejścia Punkty do 

GOT w górę w dół 
z Wiśniowej zielony 2 ½ 2 12/7 
z Lubnia przez Kiczorę Ŝółty, 

czerwony 
3 ½ 2 ¾ 14/9 

z Kasiny Wielkiej PKP przez 
Wierzbanowską Górę 

czerwony 
2 ¾ 2 ½ 16/14 

z Pcimia przez Polanę Kudłacze czarny, 
czerwony 

3 2 ½ 16/10 

z Myślenic przez Uklejną, Polanę Kudłacze czerwony 3 ¾ 3 ¼ 18/11 
z Poręby przez działek i Polanę Kudłacze zielony, 

czerwony 
2 ¼ 2 13/8 

z Poręby przez Kamienniki zielony, 
Ŝółty, 
czerwony 

3 2 ½ 14/9 

 
Opracowanie: Marian Garus  

Komisja Turystyki Górskiej 

Zakończenie konkursu GOT 
 
W dniu 14 stycznia 2009 r. w siedzibie Oddziału 
odbyło się uroczyste zakończenie i wręczenie 
nagród laureatom konkursu GOT  dla młodzieŜy 
szkolnej i osób dorosłych, zorganizowanego 
przez Oddział Krakowski PTTK. Rywalizacja 
młodzieŜy miała na celu zdobycie w 2008 roku 
przez uczniów i opiekunów zgłoszonej do kon-

kursu szkoły jak największej ilości odznak dowolnych stopni Górskiej Odznaki Turystycznej. 
Do konkursu zgłosiło się 5 Szkolnych Kół PTTK reprezentujących 5 małopolskich szkół. 
I miejsce zajęło Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne „Wędrowiec” przy Zespole Szkół 
im. W. Witosa w Suchej Beskidzkie, którego uczniowie zdobyli w 2008 roku 49 odznak 
GOT, w tym 47 odznak popularnych i 2 odznaki małe brązowe. Opiekunem Koła jest Pani 
Anna śaczek. 
II miejsce zajęli reprezentanci naszego Oddziału - Szkolne Koło PTTK nr 22 przy Szkole 
Podstawowej nr 53 w Krakowie. Opiekunem Koła jest Pani Ewa Pawlak-Głuc. Uczniowie 
zrzeszeni w kole nr 22 zdobyli w 2008 roku 43 odznaki GOT, w tym 24 popularne i 19 
odznak małych brązowych. Serdecznie gratulujemy młodzieŜy i opiekunowi. 
III miejsce przypadło Szkolnemu Kołu Krajoznawczo-Turystycznemu „Compass” przy 
Gimnazjum w Zakliczynie. Członkowie koła w 2008 roku zdobyli 36 odznak GOT, w tym 26 
odznak popularnych, 8 odznak małych brązowych, 1 odznakę małą srebrną i 1 odznakę małą 
złotą. Opiekunem koła jest Pani Irena Flakowicz. 
Nagrodami dla tych 3 zwycięskich kół są jednodniowe, autokarowe, wycieczki górskie 
ufundowane przez Oddział Krakowski PTTK. Kolejne miejsca zajęły szkolne koła PTTK 
naleŜące do naszego Oddziału. Miejsce IV zdobyło Koło PTTK nr 8 przy Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla dzieci niewidomych i słabowidzących w Krakowie -
12 zdobytych w 2008 roku odznak, w tym 12 popularnych. Opiekunem Koła jest Pan 
Włodzimierz Mytnik. Nagroda w postaci wydawnictwa turystycznego. Miejsce V zajęło 
Szkolne Koło PTTK nr 10 „PodróŜnik” przy Szkole Podstawowej nr 7 w Krakowie – 
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4 odznaki GOT, w tym 4 popularne. Opiekunem koła jest Pani GraŜyna Kmiecik. Nagroda - 
przewodnik turystyczny. 
Dorośli turyści w wieku ponad 16 lat rywalizowali indywidualnie o największą ilość uzyskanych 
punktów do Górskiej Odznaki Turystycznej w roku 2008. 
I miejsce zdobyła Pani Anna śaczek z Suchej Beskidzkiej 422 pkt. Nagroda - sprzęt 
turystyczny. 
II  miejsce Kol. Dominika Gaczorek z Krakowa - 275 pkt. Nagroda - przewodnik. 
III miejsce Pani Ewa Pawlak z Krakowa - 155 pkt. Nagroda - przewodnik. 
Uroczystego wręczenia nagród i podsumowania konkursów dokonał Wiceprezes Oddziału 
Krakowskiego kol. Kazimierz Synowski w towarzystwie organizatora konkursu z ramienia 
Oddziału kol. Mariana Garusa i kol. Stefana Palusińskiego - członka Komisji Konkursowej.  
 

Przygotował: Marian Garus  
 

Medal dla Oddziałowej Komisji Turystyki Górskiej 
 
W dniu 19 stycznia 2009 roku w sali konferencyjnej Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej 
w Krakowie odbyło sie spotkanie przedstawicieli Oddziałowych Komisji Turystyki Górskiej 
PTTK podlegających Komisji Egzaminacyjnej do spraw przodowników GOT przy COTG 
w Krakowie z przewodniczącym Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK kol. 
Jerzym Gajewskim. Na spotkaniu tym Komisja Turystyki Górskiej Oddziału Krakowskiego 
PTTK została odznaczona medalem „Za zasługi dla turystyki górskiej”. Wręczenia medalu 
dokonał kol. Jerzy Gajewski Przewodniczący Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK. Medal 
w imieniu Oddziałowej Komisji Turystyki Górskiej odebrali: Przewodnicząca Komisji kol. 
Barbara Kic i Wiceprzewodniczący Komisji kol. Marian Garus. 

Przygotował: Marian Garus  
Komisja Turystyki Górskiej 

XVI Rajd Juniora 
 
Koło Organizatorów Turystyki przy Oddziale Krakowskim PTTK 
w roku  2009 zaprasza do udziału dzieci klas szkół podstawowych, 
klasy od 0-IV na XVI  RAJD JUNIORA „Siedmiomilowe Buty” . 
Młodsze dzieci w wieku do lat 8 pod opieką wychowawców klas, 
rodziców i przewodnika PTTK będą miały okazję do zdobycia 
odznaki „Siedmiomilowe Buty” w stopniu srebrnym i złotym, a dzieci 
starsze Odznakę Turystyki Pieszej – popularną OTP oraz regionalną 
odznakę „Miło śnik Jury”.  

 I  etap 25 kwietnia  Mników 
 II  etap 16 maja  Skałki Twardowskiego 
 III  etap 30 maja  Dolina Bolechowicka 
 IV  etap   5 czerwca  Szczyglice  
 V etap 12 września  Kopiec Piłsudskiego 
 VI  etap 26 września  Bibice 
 VII  etap 10 października  Las Wolski – Polana Wobra (zakończenie Rajdu) 

Zgłoszenia: w poniedziałek przed kaŜdą imprezą w siedzibie Oddziału Krakowskiego PTTK 
na dyŜurach Koła Organizatorów Turystyki, Kraków, ul. Zyblikiewicza 2b w godz. od 17.30 
do 18.30,  tel. 012-422-20-94. Zapisu moŜna teŜ dokonać podczas kaŜdej imprezy. 
 



8888 ___________________ biuletyn informacyjny 59 

 

Zdobywamy Krajoznawczą Odznakę im. Jana Pawła II 
 
Koło PTTK nr 1 „PIELGRZYM” przy Krakowskim Duszpasterstwie 
Turystycznym oraz Diakonia Krajoznawczej Odznaki im. Jana Pawła II 
przy Duszpasterstwie SłuŜby Liturgicznej Archidiecezji Krakowskiej 
zapraszają na spotkania z Bogiem na szlaku turystycznym w roku 2009. 
Wycieczki połączone są ze zdobywaniem krajoznawczej odznaki im. 
Jana Pawła II. Wszelkie informacje moŜna uzyskać: 
- podczas spotkań Duszpasterstwa Turystycznego, 
- w Duszpasterstwie SłuŜby Liturgicznej (Diakonia Krajoznawczej 

Odznaki im. Jana Pawła II) w Krakowie przy ul. Wiślnej 12/6 w poniedziałki w godz. 16-17 
(tel. 012-628-82-30) lub u ks. Macieja Ostrowskiego (tel. 012-266-01-09) i Kazimierza 
Synowskiego (tel. 012-637-29-53), 
- na stronie internetowej: www.duszpasterstwo-pielgrzym.krakow.pl 
KaŜdą wycieczkę prowadzi przewodnik PTTK. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym 
zakresie. Na wszystkie wycieczki lub pielgrzymki autokarowe moŜna zapisywać się trzy 
miesiące wcześniej. Przy zapisie obowiązuje wpłata zaliczki, a miesiąc wcześniej ostateczna 
wpłata wpisowego. W razie rezygnacji wpisowe nie będzie zwracane w przypadku realizacji 
imprezy bez kompletu uczestników. Zbiórka uczestników na 15 minut przed odjazdem 
autokaru (w tym czasie podstawiany jest autokar). Odjazd punktualnie o wyznaczonej 
godzinie. 

 

  26 kwietnia  Przehyba (rozpoczęcie sezonu turystyki górskiej PTTK) 
  9 maja  Majówka w Siwcówce 
  6 – 7 czerwca  XXIV  Pielgrzymka Turystów. Kazimierz nad Wisłą 
29 czerwca – 4 lipca Kijów 
  19 września  Babia Góra – msza św. przy kapliczce Królowej Babiej Góry 
  4 października  Hala Krupowa (zakończenie sezonu turystyki górskiej PTTK) 
  8 – 11 października  XVI Seminarium „Sacrum i Przyroda” Preszów - Słowacja 
  7 listopada  Rajbrot. Cmentarze I wojny światowej.  
  22 listopada  Kościół p.w. Zmartwychwstania Pańskiego 
  6 grudnia Kościół p.w. Przenajświętszej Trójcy 
 

Wycieczki połączone ze zdobywaniem dziecięcej krajoznawczej odznaki im. Jana Pawła II 
mogą być zorganizowane przez Duszpasterstwo pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia 
grupy co najmniej 15-ososbowej.  
 

W drugi wtorek miesiąca w kościele pw św. Stanisława Kostki w Dębnikach (podziemia) 
o godz. 17.30 po mszy św. odbywają się spotkania Duszpasterstwa Turystycznego i prelekcje: 

 
28.04 J. Sińczak – Metaloplastyka kowalska w Europie 
12.05. A. i D. Kucała – Meksyk – szlakiem prekolumbijskich ruin 
  9.06. Grupa Pielgrzym – Pielgrzymka śladami św. Pawła i Jana w Małej Azji 
10.11. K. Synowski – Jan Paweł II w Dolomitach 
  8.12. Rok w przeźroczach 

 

Zapraszamy do lektury Krakowskiego Gościa Niedzielnego, w którym zamieszczana jest 
informacja o imprezach i spotkaniach Duszpasterstwa Turystycznego. 
 
 
 



biuletyn informacyjny 59    ____________________________________________________________________________    9999 

Zwiedzanie dzielnicy Stare Miasto w Krakowie 
w ramach Światowego Dnia Przewodnika Turystycznego 
 
Z okazji „Światowego Dnia Przewodnika Turystycznego” Koło Przewodników Miejskich 
nr 31 przy Oddziale Krakowskim PTTK podjęło inicjatywę zorganizowania społecznej akcji 
zwiedzania Krakowa. PoniewaŜ w ramach obchodów tego święta w 2008 r. zapoznawaliśmy 
uczestników z historią i zabytkami Kazimierza, dlatego tym razem na miejsce naszej akcji 
wybraliśmy Stare Miasto. Opracowano propozycje trzech tras:  
Trasa nr 1 - „Cerkwie Krakowa” - zapoznanie z obiektami sakralnymi innych wyznań – 
grekokatolicyzmu i prawosławia, z obrzędami, tradycjami i dzisiejszą koegzystencją ich wy-
znawców w naszym mieście (kierująca trasą Anna Mikołajewska). 
Trasa nr 2 - „Bać się czy nie bać? - Duchy Krakowa” - wędrówka po obiektach, z którymi 
wiąŜą się tajemnicze legendy oraz podania o duchach, strachach czy niesamowitych wydarze-
niach (kierująca trasą Anna Stalmach). 
Trasa nr 3 - „Jest wśród nas” - trasa wiodąca śladami Jana Pawła II - pokazanie miejsc 
i przedstawienie wydarzeń związanych z osobą Karola Wojtyły zarówno z czasów jego po-
sługi w Krakowie, jak i po wyborze na Stolicę Piotrową (kierujący trasą Janusz Worotniak). 
Akcję naszą skierowano przede wszystkim do dzieci i młodzieŜy szkolnej, w szczególności 
znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej oraz dzieci niepełnosprawnych, ale wzorem 
roku ubiegłego dodatkowo rozszerzono ją o udział nieduŜej grupy osób starszych, poszkodo-
wanych przez los. Dla umilenia uczestnikom uczestnictwa w zwiedzaniu naszego miasta 
pozyskaliśmy równieŜ szerokie grono sponsorów: Urząd Marszałkowski - przekazał certyfi-
katy uczestnictwa w akcji, mapy województwa małopolskiego oraz drobne upominki jak 
maskotki czy opaski na rękę; Kancelaria Prezydenta M. Krakowa - gadŜety reklamowe; 
Wydział Promocji i Marketingu Miasta - wydawnictwa i informatory promujące Kraków; 
Oddział Krakowski PTTK - wsparł nas środkami finansowymi, a takŜe udostępnił lokal na 
zorganizowanie poczęstunku dla grup dziecięcych; Wydawnictwo „Biały Kruk” - przekazało 
piękne albumy o Krakowie, Janie Pawle II i Wicie Stwoszu; Księgarnia „Matras” - wydaw-
nictwa albumowe i ksiąŜkowe o treściach związanych z Krakowem i regionem; Firma 
SpoŜywcza „ZIKO” - słodycze i soki. Ponadto Wydział Spraw Administracyjnych UMK 
wydał zgodę na przeprowadzenie rozpoczęcia akcji na Rynku Głównym oraz zezwolił na 
wjazd samochodu z paczkami w okolice WieŜy Ratuszowej. Powiadomiona została teŜ Policja 
oraz StraŜ Miejska. 
Z uwagi na bardzo duŜe zainteresowanie naszą akcją postanowiliśmy przeprowadzić ją w dwa 
dni, przy czym grupy szkolne z SP nr 7 oraz XV LO oprowadzane w piątek 6 lutego br. zwie-
dzały Kraków na szlaku będącym połączeniem tras 2 i 3. Zasadnicza część akcji rozpoczęła 
się w sobotę 7 lutego br. o godz. 10.00 obok WieŜy Ratuszowej na Rynku Głównym. 
Dopisała jak zwykle pogoda witając przybywających słońcem i ciepłem. Uczestników 
częstowano batonikami i innymi słodyczami. Po krótkim powitaniu przy zastosowaniu sprzę-
tu nagłaśniającego dokonano przydziału przybyłych grup poszczególnym przewodnikom. 
Następnie dzieci otrzymywały paczki z wydawnictwami o Krakowie, gadŜetami, czekola-
dami, pamiątkowe certyfikaty uczestnictwa w obchodach przewodnickiego święta oraz 
tekturowe korony w kolorze złotym do załoŜenia na głowę. Spotkało się to z wielkim 
entuzjazmem uczestników, a uśmiechnięte buzie były najlepszym podziękowaniem. Na ręce 
opiekunów grup z poszczególnych placówek biorących udział w akcji przekazano 
wydawnictwa albumowe z okolicznościową dedykacją.  
Obsługa przewodnicka. W akcji brali udział następujący przewodnicy zrzeszeni w naszym 
Kole: Anna Nechay, Anna Mikołajewska, Stanisław Gołębiowski, Violetta Kołacz, Anna 
Stalmach, Marta Szydłowska, Joanna Chrostek, Krystyna Warelis, Ryszard Jurek, Andrzej 
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Grabowski, Grzegorz Brzostek, Tomasz Purski, Grzegorz Ciemała oraz Janusz Worotniak. 
Wspomogli nas równieŜ zaprzyjaźnieni przewodnicy spoza Koła: Alicja Stanach, Zbigniew 
Puczek i Jerzy WęŜgowiec. 
Przebieg zwiedzania. Trasa nr 1. Uczestnicy w grupach udali się najpierw na ul. Wiślną do 
cerkwi grekokatolickiej p.w. PodwyŜszenia KrzyŜa Świętego, w której Ks. Proboszcz Piotr 
Pawliszcze zaznajomił zebranych z historią tego wyznania oraz dziejami obiektu. Następnie 
wszyscy przeszli do cerkwi prawosławnej p.w. Zaśnięcia Marii Panny przy ul. Szpitalnej, 
gdzie naszych gości podejmował Ks. Proboszcz Jarosław Antoniuk, który przybliŜył 
zagadnienia związane z tym wyznaniem, dokładnie opisał wystrój cerkwi, ikony oraz 
ikonostas. Ciekawostką jest, Ŝe w tym obiekcie do wybuchu II wojny światowej znajdowała 
się Ŝydowska synagoga Ahawat Raim.  
Trasa nr 2. „Gwoździem” tej trasy było wejście do krypt kościoła Reformatów. Po tym 
praktycznie niedostępnym na codzień miejscu oprowadził grupy O. Artur Hachała. Znajdują 
się tam ciała osób zmarłych przed kilkuset laty, które dzięki osobliwemu mikroklimatowi 
uległy zabalsamowaniu. Kolejne zwiedzane „tajemnicze” obiekty to Pałac Krzysztofory, 
Kościół Mariacki, Pałac Wielopolskich, kościoły Dominikanów, Bernardynów, św. Józefa. 
Ta trasa cieszyła się największą frekwencją. 
Trasa nr 3. Zwiedzanie rozpoczęto przy papieskich tablicach na Kościele Mariackim, a po 
obowiązkowym wysłuchaniu hejnału grupy przeszły do Collegium Maius UJ. Kolejne 
obiekty na trasie to Collegium Novum, Pałac Arcybiskupów z wpisaniem się do wystawionej 
księgi pamiątkowej, Papieska Akademia Teologiczna, kościół Franciszkanów, ul. Kanonicza i 
w końcu Katedra Wawelska, którą zwiedzano nieodpłatnie dzięki uprzejmości Księdza 
Proboszcza Zdzisława Sochackiego. Z wawelskiego wzgórza jeszcze rzut oka na związane z 
Karolem Wojtyłą Dębniki ze strzelistą wieŜą kościoła św. Stanisława Kostki oraz na Skałkę.  
Uczestnicy. Łącznie w akcji wzięło udział 11 placówek: Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy Nr 4; Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Wojska Polskiego; Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej - Filia nr 3; XV LO im. Marii Curie-Skłodowskiej; Zespół Placówek 
Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1; Ognisko Wychowawcze Nr 1 w Krakowie, os. Szkolne 
27; Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Świątnikach Górnych; Krajowe Towarzystwo 
Autyzmu - Oddział Kraków; Koło „Krzeszowiacy”; Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Tadeusza 

Kościuszki; Miejskie Dzienne 
Domy Pomocy Społecznej w 
Krakowie, os. Szkolne 20; 
Klub Seniora w Krakowie przy 
ul. Krowoderskich Zuchów. 
Ogółem w naszej akcji wzięły 
udział 352 osoby. Po trudach 
zwiedzania trzy grupy dzie-
cięce zaprosiliśmy do siedziby 
Oddziału Krakowskiego PTTK 
przy ul. Zyblikiewicza 2b na 
poczęstunek i nasze tego-
roczne spotkanie dobiegło 
końca. Wielu uczestników juŜ 
rezerwowało sobie udział w 
przyszłorocznej akcji. 
przygotował Janusz Worotniak 
 
 
 
Grupa uczestników przed kościołem pw 

św.św. Piotra i Pawła na ul. Grodzkiej 
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Uchwała ZG PTTK w sprawie  
„Roku Dzieci i MłodzieŜy w PTTK” 
 
Zarząd Główny PTTK w nawiązaniu do przypadającego w roku 2009, 90-lecia zorganizowa-
nej działalności krajoznawczo-tury stycznej w szkolnictwie polskim, dla przypomnienia 
dokonań słuŜących kształtowaniu postaw społecznych, wychowywaniu młodego pokolenia 
poprzez poznanie i umiłowanie Ojczyzny realizowanych przez Towarzystwa, których 
spadkobiercą jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, dla podkreślenia roli, 
jaką w Ŝyciu Towarzystwa odgrywa młode pokolenie turystów i krajoznawców, uchwałą nr 
286/XVI/2008 z dnia 25 października 2008 r. ustanowił rok 2009 

„Rokiem Dzieci i MłodzieŜy w PTTK”. 

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w „Roku Dzieci i MłodzieŜy w PTTK”: 
• zwróci szczególną uwagę na edukację i wychowywanie kolejnego pokolenia młodych 

turystów i krajoznawców, 
• będzie popierało i wspierało autorską twórczość dzieci i młodzieŜy w pracach krajoznaw-

czych, organizację i przeprowadzanie wycieczek i imprez turystyki kwalifikowanej oraz 
współtworzenie Ŝycia Towarzystwa, 

• w pracy z młodym pokoleniem członków PTTK będzie urzeczywistniać ideę Aleksandra 
Kamińskiego „Kamyka” przechodzenia od roli wychowanka do wychowawcy, 

• stworzy rozwiązania sprzyjające aktywnemu włączaniu się młodego pokolenie członków 
PTTK do uczestnictwa we wszystkich formach działalności Towarzystwa, w tym udziału 
w działaniach organizacyjnych na wszystkich szczeblach, 

• wspierać będzie i promować interesujące projekty i przedsięwzięcia zaproponowane przez 
młodzieŜ, realizowane przez młodzieŜ i adresowane do młodzieŜy, 

• kontynuując inicjatywy programowe związane z wychowaniem młodego pokolenia 
poprzez turystykę i krajoznawstwo podejmie działania zmierzające do poszukiwania 
nowych form ich realizacji i partnerów do współpracy, 

• nawiązywać będzie i rozwijać współpracę z organizacjami pozarządowymi, działającymi 
wśród i na rzecz dzieci i młodzieŜy. 

 

Wiosna z B.O.R.T. 
 
NiŜej podajemy terminy i miejsca wycieczek organizowanych wiosną 2009 roku przez BORT 
Oddziału Krakowskiego PTTK.  

18 marca  
Śladami sławnych Polaków wokół Krakowa. Wieliczka - Dziekanowice - Dobczyce - 
Gdów - Niegowić - Pierzchowiec - Staniątki - Niepołomice 
Cena: 35,- zł  

26 marca  
Rozpoczęcie sezonu turystyki górskiej. Przehyba - leśniczówka Gaboń; zejście do Rytra. 
Cena: 35,- zł  

1 - 2 maja  
Północna część Jury. 1 dzień – Kraków - Ogrodzieniec - Okiennik DuŜy /jedna z 
najciekawszych skał na Jurze/ - Morsko /skała zamkowa/ - Góra Zborów /rezerwat przyrody 
nieoŜywionej/ - Mirów - Bobolice - śarki /kirkut/- Leśniów /sanktuarium/ - Złoty Potok 
/pałac Raczyńskich z zewnątrz, dworek Krasińskich/ - Olsztyn - Częstochowa (obiadokolacja, 
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nocleg,  śniadanie), 2 dzień – Truskolasy /drewniana świątynia/ - Olesno /kościół drewniany, 
uwaŜany za najpiękniejszy w Polsce/ - Załączański Park Krajobrazowy - OŜarów - Grębień -
Wieluń - Kraków.  
Cena: 200,- zł + ok. 30,- zł wstępy  

16-17 maja  
Kolejka Leśna w Wychylowce. 1 dzień: kolejka leśna - przejazd kolejką, zwiedzanie skansenu 
wsi kisuckiej. Wejście szlakiem na Wielką Rycerzową, zejście do Rycerki, /obiadokolacja, 
nocleg, śniadanie/. 2 dzień: Koniaków - koronki, Istebna - zagroda Kawuloków. śywiec - pałac 
Habsburgów.  
Cena: 220,- zł + wstępy około 8,- € + 20,- zł. 

31 maja  
Dzień Dziecka. PodróŜ z niespodzianką, spotkanie w krainie dinozaurów. 
Cena: 43,- zł + wstępy  

11 czerwca  
Szlaki mało znane. Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej - msza, św., procesja, Gubałówka - 
Gruszków Wierch - Ostrysz - Chochołów.  
Cena: 45,- zł  

14 czerwca  
W Księstwie Zatorskim. Ochodza - klasycystyczny dwór. Spytkowice - wczesnobarokowy 
kościół parafialny, pozostałości zamku Myszkowskich, Zator - zamek i park krajobrazowy 
/i na rybkę!/, Graboszyce - XVI-wieczny drewniany kościół, Gorzeń - dwór Emila Zegadłowicza. 
Cena: 37,- zł + wstępy  

25-28 czerwca  
Szlakiem Zamków KrzyŜackich. 1 dzień: Toruń - wieŜa ratuszowa, ruiny zamku, dom Kopernika. 
/obiadokolacja, nocleg, śniadanie/, 2 dzień: Gniew - zamek, Pelplin - katedra, Frombork -katedra, 
mury obronne /obiadokolacja, nocleg, śniadanie/,3 dzień: Elbląg - katedra, starówka, Malbork - 
zamek /obiadokolacja, nocleg, śniadanie/, 4 dzień: Kwidzyn- zamek, katedra, powrót do Krakowa.  
Cena: 600,- zł + wstępy około 80,- zł 

5 lipca  
Poznajemy Małopolskę. Jodłownik - kościół drewniany, Szczyrzyc - Opactwo Cystersów, 
pustelnia, Raciechowice - kościół, dwór, Dobczyce - ruiny zamku, skansen. 
Cena: 44,- zł + wstępy około 8,- zł 

17-19 lipca  
Praga. 1 dzień: Praga - zwiedzanie rezerwatu adszparskich skał, „Praga nocą” /obiadokolacja, 
nocleg, śniadanie/;, 2 dzień: Strachow, Hradczany, Złota Uliczka, Mała Strana, wieczorem 
Grające Fontanny /obiadokolacja, nocleg, śniadanie/; 3 dzień: Wyszehrad, Waclawskie 
Namesti, Jozefow, powrót do Krakowa nad ranem 20 lipca. 
Cena: 500,- zł + około 1000,- KC  

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

Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego – Oddział Krakows ki 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.on et.pl 
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Rowerem po wiosnę do Stadnik w gminie Dobczyce 
 
26 kwietnia 2009 r. odbędzie się XVI Gwiaździsty Zlot Turystów Kolarzy, a zarazem 52. 
„Rowerem po wiosnę”, na który zapraszają działacze Krakowskiego Klubu Kolarskiego 
Oddziału Krakowskiego PTTK. Organizatorzy oczekują zlotowiczów na mecie zlotu 
w  Stadnikach koło Dobczyc od godz. 12.00. Wpisowe płatne po przyjechaniu na metę Zlotu 
w sekretariacie. Zgłoszenia zbiorowe przyjmowane będą od kierowników grup na podstawie 
listy uczestników z podaniem ich wieku i adresu. KaŜdy zlotowicz otrzyma ozdobną naklejkę, 
odcisk ozdobnej pieczęci do ksiąŜeczek wycieczek kolarskich (do Kolarskiej Odznaki 
Turystycznej), prawo do udziału w konkursach. Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest 
posiadanie karty rowerowej i sprawnego roweru; dla dzieci do lat 14 wymagana jest opieka 
dorosłych, dla grup zorganizowanych wymagana jest opieka osoby pełnoletniej i doświadczo-
nej (kierownika grupy), posiadającej umiejętność udzielania pierwszej pomocy i odpowie-
dzialnej za zdyscyplinowanie i bezpieczeństwo kolarzy. Obowiązkiem kaŜdego uczestnika 
jest posiadanie dowodu toŜsamości, karty rowerowej, względnie prawa jazdy oraz przestrze-
ganie przepisów ruchu drogowego i dyscypliny, zwłaszcza w jeździe grupowej (peletonie). 
Po godzinie 12.00 rozpoczną się konkursy sprawnościowe: rowerowy tor przeszkód, 
rowerowy bieg Ŝółwi, indywidualna jazda na czas, rzutki do tarczy, strzelanie z broni 
pneumatycznej, konkurs literacki. Pierwsze miejsca nagrodzone będą pucharami i dyplo-
mami, dalsze wartościowymi upominkami.  
O godz. 14.00 przewidziane jest zwiedzanie Sali Misyjnej WyŜszego Seminarium Misyjnego 
Zgromadzenia KsięŜy Sercanów w Stadnikach prezentującej eksponaty z misji m.in. w Azji 
i Afryce, a o godz. 16.00 uroczyste zakończenie imprezy i wręczenie nagród. 
Zlot odbędzie się bez względu na pogodę. Uwagi, zastrzeŜenia i ewentualne reklamacje 
dotyczące całokształtu imprezy naleŜy składać lub zgłaszać u Komandora Zlotu w czasie nie 
przekraczającym 1 godz. od jego zakończenia. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone 
osobom trzecim ponoszą bezpośrednio winni.  
 

Informacje o imprezie znajdują się na afiszach. Regulamin Zlotu, wraz z mapką 
dojazdu, dostępny będzie w godzinach pracy Biura Oddziału Krakowskiego PTTK 

od poniedziałku do piątku w godz. 16-19 oraz na dyŜurach Krakowskiego Klubu 
Kolarskiego we wtorki w godz. 18-19 w Krakowie, przy ul. Zyblikiewicza 2b. 

Ubezpieczenie uczestników we własnym zakresie 
Informacje o imprezie znajdują się na afiszach 

Jedziemy przy pełnym ruchu, prosimy o bezpieczną jazdę takŜe w drodze powrotnej ! 
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Kilka słów o Stadnikach 
 
Stadniki to niewielka miejscowość połoŜona 30 km na południe od Krakowa, na Pogórzu 
Wiśnickim, nad rzeką Krzyworzeką i w pobliŜu rzeki Raby, blisko historycznych Dobczyc. 
Otaczające wieś malownicze, zalesione szczyty przypominają swym wyglądem Beskid 
Wyspowy, a płynąca przez miejscowość rzeka Krzyworzeką ma wybitnie górski charakter. 
Nazwa wsi pochodzi od hodowli koni, prowadzonej przez starostów dobczyckich dla wojska 
królewskiego. Stadniki liczą ponad 800 lat, istniały juŜ za czasów Pełki, biskupa krakows-
kiego Ŝyjącego na przełomie XII/ XIII wieku. Kilkakrotnie wspomina o Stadnikach w swoich 
kronikach Jan Długosz. Za czasów Długosza wieś naleŜała do szlacheckiej rodziny Stadnic-
kich. Prawdopodobnie w Stadnikach znajdowała się niegdyś ruda złota. 
Obecnie w Stadnikach znajduje się WyŜsze Seminarium Misyjne KsięŜy Sercanów (jedyna 
wyŜsza uczelnia w powiecie myślenickim). W Klasztorze znajduje się Izba Muzealna 
eksponująca pamiątki misyjne (zwiedzanie moŜliwe jest po wcześniejszym uzgodnieniu, tel.: 
012 271-15-24). W okresie Wielkiego Postu klerycy Seminarium przedstawiają misterium 
Męki Pańskiej, na które corocznie przybywa wielu pielgrzymów. Przedstawienia cieszą się 
duŜą popularnością. 
W roku 2006 w Stadnikach rozpoczęto prace nad rozbudową infrastruktury turystycznej 
(fundusze z Unii Europejskiej, programy „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzic-
twa kulturowego", a takŜe „Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz 
rozwój obszarów wiejskich"). Stworzona baza (dogodny parking, ławki i zadaszenia dla 
turystów) powstały w bezpośrednim sąsiedztwie Stadnickiego boiska i szkoły; to właśnie tutaj 
gościć będziemy kolarzy-turystów uczestniczących w Zlocie. 
Wieś dysponuje halą sportową przystosowaną do masowych imprez (z trybunami). 
Udostępniana jest między innymi klubom: Dziekanowia, Rokita oraz reaktywowanemu 
Stadnickiemu klubowi Huragan. 
Stadniki posiadają dobrze rozwiniętą sieć komunikacyjną. Atutem miejscowości są rozlegle 
lasy, punkty widokowe, urozmaicony, górzysty krajobraz, brak powaŜnego skaŜenia przemy-
słowego przy jednoczesnej bliskości Krakowa. 
Więcej informacji o Stadnikach, o lokalnych imprezach, historii regionu, tutejszym rozkładzie 
jazdy itp. moŜna znaleźć na oficjalnej stronie internetowej tutejszej szkoły: 

www.stadniki.com 
Notatka na podstawie hasła z Wikipedii  

stworzonego przez Samorząd Szkoły Podstawowej w Stadnikach. 
 

Spotkania Klubu Prezesów Komisji Kół 
 
Komisja Kół w najbliŜszym czasie zaprasza na spotkania Klubu Prezesów w następujących 
terminach: 

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

Natomiast po wakacjach pierwsze spotkanie odbędzie się: 

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

Zapraszamy wszystkich chętnych. 
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Zdobywamy odznakę PTTK „Turysta Przyrodnik” 
 
Z okazji ogłoszonego przez ZG PTTK Roku 2008 rokiem przyrody w PTTK, proponujemy 
kontynuowanie poznawania przyrody w roku bieŜącym. PoniŜej przedstawiamy regulamin 
odznaki. Szczegóły zdobywania zamieszczone są w ksiąŜeczce zdobywania odznaki. 
BliŜszych informacji udziela Biuro Oddziału Krakowskiego PTTK w godzinach urzędowania. 
 
REGULAMIN ODZNAKI „TURYSTA PRZYRODNIK”  
I. Postanowienia ogólne 
1. Odznaka „Turysta Przyrodnik” jest odznaką ustanowioną przez Zarząd Główny Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, na wniosek Komisji Ochrony Przyrody ZG PTTK 
w 1979 roku. Celem zdobywania odznaki jest budzenie zainteresowań przyrodniczych wśród 
turystów oraz inspiracja do działalności na rzecz ochrony polskiej przyrody. 
2. Odznaka „Turysta Przyrodnik” ustanowiona jest w trzech rodzajach, jako mała i duŜa oraz 
odznaka honorowa. 
a) Mała odznaka ma cztery stopnie: 
- popularna - przedstawia dziewięćsił na tle zielonym, 
- brązowa - przedstawia dziewięćsił na tle niebieskim, 
- srebrna - przedstawia dziewięćsił na tle Ŝółtym, 
- mała złota - przedstawia dziewięćsił na tle białym, 
b) DuŜa odznaka ma dwa stopnie: 
- srebrny - przedstawia dziewięćsił na tle srebrnym oksydowanym, 
- złoty  - przedstawia dziewięćsił na tle złotym oksydowanym, 
c) Odznaka honorowa ma jeden stopień: 
- przedstawia dziewięćsił na tle czerwonym. 
3. Wszystkie stopnie odznak weryfikują referaty weryfikacyjne. 
a) Odznaki w stopniu: popularna, brązowa, mała srebrna i mała złota, przyznają Referaty 
Weryfikacyjne Odznaki „Turysta Przyrodnik” zatwierdzone przez KOP ZG PTTK. 
b) Odznaki w stopniu: duŜa srebrna, duŜa złota przyznaje Referat Weryfikacyjny Komisji 
Ochrony Przyrody Zarządu Głównego PTTK. 
4. Referaty Weryfikacyjne Odznaki „Turysta Przyrodnik” na wniosek zainteresowanych 
zarządów oddziałów, zatwierdza Komisja Ochrony Przyrody ZG PTTK. W skład Referatu 
Weryfikacyjnego musi wchodzić przynajmniej jeden Instruktor Ochrony Przyrody. 
II. Warunki zdobycia odznaki  
5. Odznakę „Turysta Przyrodnik” mogą zdobywać osoby, które ukończyły przynajmniej: 
- 7 rok Ŝycia odznakę popularną, brązową, małą srebrną i małą złotą, 
- 16 rok Ŝycia odznakę duŜą srebrną i duŜą złotą. 
6. Ubiegający się o odznakę obowiązany jest: 
- samodzielnie prowadzić ksiąŜeczkę „Turysta Przyrodnik”, 
- wykonać dodatkowe prace, np. wykonać opis obiektu przyrodniczego, sporządzić szkic 
obiektu, wykonać dokumentację fotograficzną, prowadzić obserwacje przyrodniczą, uczestni-
czyć w pracach porządkowych na terenie obiektu lub wokół niego, wziąć udział w pracach 
zalesieniowych itp. - na apel komisji. 
7. Odznaki moŜna zdobywać tylko w kolejności stopni począwszy od stopnia popularnego. 
W okresie jednego roku moŜna zdobyć odznakę w stopniu popularnym i brązowym po 
ukończeniu 10 roku Ŝycia. 
8. Punkty do wszystkich stopni odznak są zaliczane jedynie z terenu Polski. 
9. Punkty do wszystkich stopni odznak moŜna zdobywać w czasie wycieczek grupowych 
i indywidualnych. 
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10. NadwyŜki punktów uzyskane na dany stopień odznaki nie mogą być zaliczane na wyŜszy 
stopień odznaki. 
11. Do potwierdzania zwiedzanych obiektów upowaŜnieni są: 
♦ Instruktorzy Ochrony Przyrody PTTK oraz pozostali Instruktorzy PTTK, 
♦ Przodownicy Turystyki Kwalifikowanej, 
♦ Przewodnicy Turystyczni, 
♦ Opiekunowie kół SKKT (od popularnej do małej złotej). 
Potwierdzenie stanowi pieczątka z nazwą danej miejscowości. 
12. Osoba ubiegająca się o przyznanie odznaki przedstawia właściwemu Referatowi 
Weryfikacyjnemu ksiąŜeczkę „Turysta Przyrodnik” z potwierdzonymi punktami niezbędnymi 
dla uzyskania odznaki odpowiedniego stopnia. 
a) Osoby, które wykonały dodatkowe prace, przedstawiają ich wyniki (np. opis, szkic itp.) 
lub potwierdzenie wykonania tych prac (np. prace porządkowe w ramach „Dnia Ziemi”, 
„Sprzątanie Świata” itp.). 
b) Brak potwierdzeń zwiedzanych obiektów, wykonanych prac eliminuje zaliczenie punktów 
na dany stopień odznaki. 
13. Instruktorzy Ochrony Przyrody PTTK zwolnieni są od zdobywania potwierdzeń 
zwiedzanego obiektu. 
14. Do ksiąŜeczki przysłanej do weryfikacji naleŜy załączyć znaczki pocztowe o nominałach 
równych jak przy wysyłanej ksiąŜeczce (na list zwykły lub polecony). 
15. Referat dokonuje weryfikacji odznaki najpóźniej w okresie dwóch miesięcy od daty 
złoŜenia ksiąŜeczki. 
16. Odznakę honorową nadaje Komisja Ochrony Przyrody Zarządu Głównego z własnej 
inicjatywy lub na złoŜony wniosek: 
♦ oddziałowym komisjom ochrony przyrody lub oddziałom za znaczne osiągnięcia na polu 
ochrony przyrody, 
♦ osobom zasłuŜonym na polu poznawania i ochrony przyrody, a takŜe osobom, 
instytucjom wspierającym ochronę przyrody we współdziałaniu z komisjami ochrony przyrody. 
III. Punktacja Odznaki „Turysta Przyrodnik”:  
17. Rezerwaty przyrody, pomniki przyrody, uŜytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne 
oraz zespoły przyrodniczo-krajobrazowe wchodzące w skład innych form ochrony przyrody 
mogą być punktowane oddzielnie. 
IV. Uwagi 
18. Punkty do odznaki popularnej, małej brązowej i małej srebrnej mogą być zdobywane 
w województwie zamieszkania. 
Punkty do odznaki małej złotej - nie więcej jak 80 % w województwie zamieszkania. 
Punkty do odznaki duŜej srebrnej - nie więcej jak 70% w województwie zamieszkania. 
Punkty do odznaki duŜej złotej - nie więcej jak 50 % w województwie zamieszkania. 
19. Podczas zdobywania odznak duŜych srebrnej i złotej raz zwiedzany obiekt, wykonana 
praca, ukończony kurs nie mogą być ponownie zaliczone do punktacji. 
20. Punkty za działalność popularyzatorską nie mogą stanowić więcej niŜ 30 % ogólnej ilości 
punktów. 
21. Punkty zebrane na daną odznakę przed wejściem w Ŝycie znowelizowanego regulaminu 
obowiązują w przyznawaniu odznak według dotychczasowych zasad. 
22. Zmodyfikowany regulamin obowiązuje turystę od momentu rozpoczęcia zbierania 
punktów na następny stopień odznaki po dniu wejścia w Ŝycie niniejszego regulaminu. 
23. Interpretacja regulaminu naleŜy do Komisji Ochrony Przyrody ZG PTTK. 
24. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 22 października 2006 r. 
25. Traci moc regulamin uchwalony dnia 22 października 1999 r. 

Komisja Ochrony Przyrody ZG PTTK 
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Regulamin Członka Honorowego 
Oddziału Krakowskiego PTTK 
 
W związku z licznymi pytaniami na temat warunków przyznawania godności Członka 
Honorowego Oddziału Krakowskiego PTTK poniŜej przedstawiamy regulamin uchwalony 
na XXVIII Zjeździe Oddziału w dniu 22 marca 1997 r. 
 

§ 1. 
Godność HONOROWEGO CZŁONKA Oddziału Krakowskiego PTTK jest najwyŜszym wyróŜnie-
niem nadawanym przez Oddział Krakowski PTTK za długoletnią działalność i wybitne zasługi w dzie-
dzinie turystyki i krajoznawstwa w Oddziale Krakowskim PTTK, zwanym dalej Oddziałem. 

 
§ 2. 

Godność HONOROWEGO CZŁONKA Oddziału moŜe być nadana członkowi PTTK, który: 
1. Jest odznaczony Złotą Honorową Odznaką PTTK. 
2. Odznacza się wybitnym zaangaŜowaniem społecznym wyraŜającym się aktywną pracą na rzecz Oddziału 
przez co najmniej 25 lat. 
3. Odznacza się wzorową postawą etyczną i jest przykładem dla innych członków PTTK. 

 
§ 3. 

Wymogi związane z nadaniem godności HONOROWEGO CZŁONKA Oddziału są następujące: 
1. Prawo występowania o nadanie godności HONOROWEGO CZŁONKA Oddziału ma kaŜda jednostka 
organizacyjna – koło, klub, komisja – na podstawie uchwały podjętej przez zebranie tej jednostki. 
2. Zarząd Oddziału moŜe takŜe z własnej inicjatywy przedłoŜyć ZJAZDOWI Oddziału propozycje osób 
do nadania im godności HONOROWEGO CZŁONKA Oddziału z zachowaniem wymogów ujętych § 2. 
3. W pisemnym wniosku naleŜy podać Ŝyciorys kandydata z uwzględnieniem kryteriów podanych w § 2. 
4. Wniosek zaopiniowany przez Oddziałową Kapitułę Odznaczeń akceptuje Zarząd Oddziału Uchwałą, 
którą przekazuje Prezydium ZJAZDU Oddziału. 
5. Godność HONOROWEGO CZŁONKA Oddziału nadaje ZJAZD Oddziału zwykłą większością głosów. 

 
§ 4. 

Uprawnienia HONOROWEGO CZŁONKA Oddziału: 
1. Ma prawo uczestniczenia we wszystkich zebraniach jednostek organizacyjnych Oddziału, a takŜe władz 
Oddziału. 
2. Ma prawo uczestniczenia w ZJAZDACH Oddziału - bez prawa głosowania - oraz w okazjonalnych, 
waŜnych oddziałowych uroczystościach. 
3. Przysługuje mu pierwszeństwo udziału w imprezach organizowanych przez Oddział (rajdy, złoty, 
wycieczki itp.). 
4. Otrzymuje dyplom i wpisany zostaje do KSIĘGI HONOROWYCH CZŁONKÓW Oddziału. 
5. Zwolniony jest z opłacania składek członkowskich – składka członkowska przypadająca na rzecz ZG 
PTTK pokrywana jest ze środków Oddziału. 

 
§ 5. 

Postanowienia końcowe: 
1. REGULAMIN nadawania godności HONOROWEGO CZŁONKA Oddziału zatwierdza ZJAZD 
Oddziału podejmując w tej sprawie odpowiednią Uchwałę. 
2. Niniejszy REGULAMIN przyjęty został Uchwałą XXVIII ZJAZDU Oddziału w dniu 22 marca 1997 r. 
3. Wszelkie zmiany w REGULAMINIE mogą być wprowadzone wyłącznie Uchwałą ZJAZDU Oddziału. 
4. Interpretacja REGULAMINU naleŜy do władz Oddziału: Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu 
KoleŜeńskiego. 

 
 
 



18181818 __________________ biuletyn informacyjny 59 

 

Z ostatniej chwili - XXXIV Zjazd Oddziału Krakowskiego PTTK 
 
Szanowne KoleŜanki, Szanowni Koledzy! 
 
Mija kolejna kadencja działalności Oddziału Krakowskiego PTTK. 
Cztery lata pracy tego Zarządu to kolejny okres stabilizacji sytuacji finansowej, lokalowej 
i kadrowej Oddziału. Uzyskaliśmy lokal, w którym moŜemy realizować wszelkie zamierzenia 
naszego Oddziału. Udostępniona nieodpłatnie przez OZGT PTTK w kaŜdą środę sala przygo-
towana dla 60 słuchaczy umoŜliwia szkolenia i spotkania, zwłaszcza, Ŝe została komfortowo 
wyposaŜona w urządzenia audiowizualne. W pozostałe dni tygodnia moŜe słuŜyć organizacji 
wszelkiego rodzaju kursów. Mniejsza sala, w całkowitej dyspozycji oddziału umoŜliwia 
spotkania do 20 osób. Prócz tego niezaleŜne pokoje na mniejszą ilość osób to miejsce spotkań 
mniejszych gremiów. Pomieszczenia te, świeŜo oddane do eksploatacji wraz z zapleczem 
sanitarnym, umoŜliwiają godną pracę pracownikom i właściwe warunki dla działalności 
programowej. W najbliŜszym czasie uda nam się wykonać adaptację pomieszczeń i przenieść 
BORT do kompleksu przy Domu Turysty wraz z uzyskaniem drugiego wejścia od strony ulicy 
Kopernika. Swoje miejsce w tym kompleksie obiektów ma juŜ nasz klub kajakowy. 
Zarząd Oddziału podjął temat zmiany funkcjonowania Muzeum Młodej Polski Rydlówka. 
Wprowadzono tam zmiany kadrowe, równieŜ zasady oprowadzania wycieczek, w tym znacznie 
powiększono godziny otwarcia. Zmiany te przyczyniły do uzyskania przez muzeum pokrycia 
z własnych przychodów kosztów bieŜącej działalności. W roku 2008 Oddział, ze wsparciem 
finansowym Zarządu Głównego PTTK, zmienił grzejniki elektryczne w Muzeum, co zmienić 
powinno w znacznym stopniu koszty ogrzewania obiektu. 
Sprawy gospodarcze zmajoryzowały działalność Zarządu Oddziału. Porządkowaliśmy dzia-
łalność finansową naszych jednostek mając na uwadze konieczność stałego dąŜenia do 
zgodności działań z przepisami prawa. Te działania naleŜy kontynuować budząc świadomość 
wśród działaczy naszych kół i klubów. Jednocześnie, z satysfakcją naleŜy zauwaŜyć, Ŝe coraz 
lepsza sytuacja finansowa Oddziału pozwala na coraz znaczniejsze dofinansowanie działalno-
ści programowej. WaŜne jest takŜe, Ŝe nauczyliśmy się występować w konkursach o środki na 
działalność programową do róŜnych otwierających się źródeł aplikacji. W minionej kadencji 
Oddział zaistniał w Internecie. Zbudowana strona, co prawda nieco statyczna – posiada 
jednak duŜy zasób wiadomości o pracy Oddziału i działalności całego Towarzystwa. 
Trudno opisać wszelkie poczynania naszych klubów, kół i komisji. Są tak bogate, jak historia 
Oddziału. Za bardzo waŜne wydarzenie uznalibyśmy kontynuację imprez organizowanych na 
otwarciu sezonu turystycznego w górach. Spotykamy się z coraz liczniejszą grupą turystów 
naszego Oddziału i zaprzyjaźnionych oddziałów z naszego województwa. Impreza ta ma 
patronat Marszałka Województwa Małopolskiego, który bierze udział w tych spotkaniach. 
Nadal wielką popularnością cieszą się imprezy na Hali Krupowej. Na terenie całego miasta 
widać akcję Zdobywamy Przyjaciela Krakowa, a na nasze imprezy kolarskie przyjeŜdŜają 
nadal setki kolarzy. Nadal razem z nami dzieci zdobywają odznakę Siedmiomilowe Buty. 
Niewiele imprez ma tak bogatą tradycję jak wymienione. Jednocześnie podjęte zostały nowe 
działania, w tym popularyzujące wśród dzieci i młodzieŜy akcję zdobywania górskiej odznaki 
turystycznej PTTK, czy wiedzę o parkach narodowych. DuŜe znaczenie dla środowiska ma 
rozwijana działalność związana z Międzynarodowym Dniem Przewodnika. 
Te dziesiątki imprez, tysiące uczestników, to zasługa wielu działaczy naszego Oddziału, 
którzy znajdują swoje powołanie w pasji działania dla dobra naszego stowarzyszenia, 
społeczeństwa i ojczyzny. Im to właśnie naleŜy za tą pracę złoŜyć wyrazy szacunku, uznania 
i podziękowania. 
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Wyrazem uznania tego wysiłku oraz zaufania dla naszych moŜliwości jest powierzenie 
naszemu Oddziałowi organizacji Centralnego Zlotu Krajoznawców, który odbędzie się 
w sierpniu tego roku. 
Przed nami nowa kadencja działalności Oddziału Krakowskiego PTTK.  
Za najwaŜniejsze do realizacji w nowej kadencji naleŜy uznać: 
- przygotowanie się na Walny Zjazd Towarzystwa, głównie poprzez wypracowanie stanowi-
ska Oddziału w sprawie postulowanych zmian w statucie Towarzystwa; 
- praca nad efektywnością naszych poczynań gospodarczych; 
- kontynuowania działań mających na celu pozyskiwanie zewnętrznych środków finanso-
wych, tak aby mogło nastąpić wzmocnienie działalności programowej; 
- zintensyfikowanie pracy wśród dzieci i młodzieŜy, tak aby środowisko to nie było biernym 
uczestnikiem naszych imprez, lecz aby wyrastała z niego przyszła kadra naszych działaczy. 
Mamy nadzieję, Ŝe następne cztery lata będą owocne dla naszego Oddziału. śyczymy tego 
wszystkim członkom Oddziału Krakowskiego PTTK i społeczności turystycznej Krakowa. 

Zarząd Oddziału Krakowskiego PTTK 
minionej, XXX kadencji 

 
W dniu 28 marca 2009 r. odbył się XXXIV Zjazd Oddziału 
Krakowskiego PTTK. Na wstępie prezes ustępującego 
Zarządu Oddziału kol. Jerzy Kapłon przywitał przybyłych 
gości i delegatów, wśród których obecny był wicewojewoda 
Stanisława Sorys. Następnie omówił sprawozdanie z działal-
ności Oddziału za okres XXX kadencji, zwracając uwagę na 
istotne zagadnienia związane z nowymi regulacjami ustawo-
wymi w zakresie turystyki, prowadzenia działalności 
gospodarczej i bazy lokalowej Oddziału. Po wystąpieniu 
kol. J. Kapłona nastąpiło uroczyste wręczenie wyróŜnień 

państwowych. Z rąk wicewojewody członkowie Oddziału: B. Krawczyk i J. Sacha otrzymali 
Złoty KrzyŜ Zasługi, a J. Kapłon Srebrny KrzyŜ Zasługi. W swoim wystąpieniu 
wicewojewoda S. Sorys podkreślił ci ągłość działania PTTK przez wszystkie okresy zmian 
ustrojowych pomimo występujących przeciwności. Kończąc wystąpienie złoŜył Ŝyczenia 
owocnego działania w następnej kadencji. Z kolei, w imieniu Zarządu Głównego PTTK, 
kol. J. Kapłon wręczył wyróŜnienia członkom Oddziału. Złotą Honorowa Odznakę PTTK 
otrzymali: J. BoŜyk, J. Cichacz, E. Zając; Srebrną Honorową Odznakę PTTK: E. Dziektarz, 
B. Sędzimir, Koło PTTK nr 1 Pielgrzym; Złotą Odznakę „ZasłuŜony w pracy wśród 
młodzieŜy”: M. Garus; Srebrną Odznakę „ZasłuŜony w pracy wśród młodzieŜy”: B. Bodzęta, 
R. Ficek, D. Fijałkowski; Odznakę 50 lat w PTTK: A. Laszczka, M. Misiow, O. Warzecha; 
Dyplom ZG PTTK: K. Bohosiewicz, I. Czartoryska-Mytnik, G Kmiecik, W. Kostuch, J. Mej, 
W. Mytnik, E. Pawlak-Blum,. Następnie przewodniczący Zjazdu odczytał list intencyjny od  
Zarządu Głównego PTTK oraz listy Członków Honorowych Towarzystwa: B. i Z. Twarogów 
oraz W. Biedrzyckiego. Po tym przystąpiono do procesu nadania godności Członka 
Honorowego, w wyniku czego nowymi członkami Honorowymi Oddziału Krakowskiego 
PTTK zostali: B. Guzik, K. Hubicki, J. Strzeboński, B. Zając, J. Zdebski oraz wystąpiono 
z wnioskiem do ZG PTTK o przedstawienie XVII Walnemu Zjazdowi PTTK kandydaturę 
J. Zdebskiego do nadania godności Członka Honorowego Towarzystwa. Po tej części prezes 
Oddziałowej Komisji Rewizyjnej kol. J. Strzeboński przedstawił sprawozdanie z działalności 
Komisji za lata 2005-2008, a kol. H. Tratkiewicz sprawozdanie finansowe za rok 2008. 
Po dyskusji Zjazd udzielił absolutorium ustępującym władzom. Następnie przystąpiono do 
wyboru nowych władz Oddziału. W wyniku przeprowadzonych głosowań prezesem 
Oddziału Krakowskiego PTTK na XXXI kadencję został kol. Kazimierz Synowski. 

Prezes Oddziału Krakowskiego PTTK 
XXXI kadencji kol. Kazimierz Synowski 



20202020 __________________ biuletyn informacyjny 59 

 

Do Zarządu Oddziału weszli: D. Fijałkowski, M. Garus, B. Guzik, P. Jezioro, G. Kmiecik, 
W. Kostuch, A. Kusiak, U. Ormicka, H. Palczewski, K. Szafraniec. Oddziałową Komisję 
Rewizyjną reprezentować będzie kol. ElŜbieta Dziektarz. Pozostali członkowie Komisji: 
T. Cieślik-Sapiejka, J. Mej, H. Tratkiewicz, M. Uchacz. Sądowi KoleŜeńskiemu 
przewodniczył będzie kol. Jan Laurynów, a w pracy pomagać mu będą: W. Biedrzycki, 
W. Otfinowska, T. Pęski, S. Sroka. Delegatami na Regionalną Konferencję Oddziałów 
zostali: D. Fijałkowski, M. Garus, B. Guzik, J. Kapłon, G. Kmiecik, S. Welc, I. Czartoryska-
Mytnik, U. Ormicka, H. Palczewski, K. Pucek, K. Synowski, Z. Twaróg, H. Tratkiewicz. 
Na zakończenie Zjazdu wystąpił nowo wybrany prezes Oddziału kol. K. Synowski 
zapewniając o kontynuacji programu poprzedniego zarządu. Szczególnie podziękował byłemu 
prezesowi za całokształt dokonań na rzecz Oddziału przez ostatnie trzy kadencje. Po czym 
przewodniczący Zjazdu zakończył obrady.  
Zjazdowi przewodniczył kol. K. Synowski, funkcję sekretarza Zjazdu pełniła kol. G. Kmiecik. 
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