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WIOSNA 2011

DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO

Otwarcie sezonu turystyki górskiej 2011
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 2011” w dniu 10 kwietnia 2011 r. na
Polanę Kudłacze. Impreza jest inauguracją sezonu turystyki górskiej w Małopolsce.
Odbędzie się pod patronatem i z udziałem Marszałka Województwa Małopolskiego.
Uczestnicy będą przyjmowani na mecie zlotu w godz. od 10 00 do 1300 przed schroniskiem
PTTK na Polanie Kudłacze w Beskidzie Średnim.
O godz. 1200 odbędzie się polowa msza św. w intencji turystów i rozpoczynającego się
sezonu. Po mszy nastąpi uroczyste otwarcie sezonu z udziałem zaproszonych gości i władz
oddziałów PTTK organizujących imprezę. Później, około godz. 1330, rozpocznie się konkurs
z nagrodami o Beskidzie Średnim i gminie Pcim. Organizatorzy przygotowali pamiątkową
plakietkę i okolicznościowy stempel. Koszt uczestnictwa 4,00 zł. Czynny będzie punkt
potwierdzania punktów w książeczkach GOT. Rozpoczęcie sezonu będzie zarazem I etapem
Rajdu na raty „Siedem Wierchów Beskidzkich”. Zgłoszenia wraz z wpisowym przyjmowane
będą do dnia 01 kwietnia 2011 r. w lokalu Oddziału Krakowskiego PTTK w Krakowie przy
ul. Zyblikiewicza 2b w godzinach od 1600 do 1900. Uczestnicy ubezpieczają sie od następstw
nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.
Szczegóły na afiszach oraz podczas dyżurów Oddziałowej Komisji Turystyki Górskiej.

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości,
spędzonych w gronie rodziny i przyjaciół
oraz wiosennego nastroju,
napawającego optymizmem
życzy wszystkim członkom i sympatykom
Zarząd Oddziału Krakowskiego PTTK
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XLV Rajd na raty „Siedem Wierchów Beskidzkich”
Komisja Turystyki Górskiej Oddziału Krakowskiego PTTK zaprasza na trasy kolejnej edycji
Rajdu na raty „Siedem Wierchów Beskidzkich”. Impreza jest organizowana przez Komisję od
1967 roku. W bieżącym roku będzie miała swoją 45 edycję. Celem Rajdu jest propagowanie
turystyki górskiej, zdobywanie Górskiej Odznaki Turystycznej i poznawanie piękna polskich
Beskidów oraz przylegających do Beskidów grup Pogórza Karpackiego. Do udziału w Rajdzie zapraszamy turystów dorosłych i młodzież krakowskich szkół. Warunkiem uczestnictwa
w Rajdzie jest wykupienie u organizatorów na I etapie Rajdu dzienniczka rajdowego, w którym
uczestnicy będą potwierdzać „zaliczenia” kolejnych szczytów – punktów etapowych.
Potwierdzenia będą dokonywać przedstawiciele Komisji Turystyki Górskiej Oddziału
Krakowskiego PTTK dyżurujący na poszczególnych etapach (szczytach) w dniach przewidzianych w programie Rajdu w godz. 12-14. Warunkiem ukończenia Rajdu jest potwierdzenie udziału w 4 z 7 etapów Rajdu. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą Rajd otrzymają na
jego zakończeniu pamiątkowe plakietki. Poniżej przypominamy regulamin.
Tegoroczny „Rajd na raty” będzie miał następujące punkty etapowe:
Polana Kudłacze 725 m (Beskid Średni) (rozpoczęcie sezonu) I etap
Prorokowa Góra 684 m (Beskid Makowski)
II etap
Pawlikowski Wierch 1016 m (Pogórze Spiskie)
III etap
Hrobacza Łąka 828 m (Beskid Mały)
IV etap
Jaworzyna Kamienicka 1288 m (Gorce)
V etap
Kamionna 802 m (Beskid Wyspowy)
VI etap
Luboo Wielki 1022 m (Beskid Wyspowy) (zakończenie)
VII etap

10 kwietnia
8 maja
22 maja
5 czerwca
19 czerwca
4 września
18 września

7 WIERCHÓW BESKIDZKICH
Regulamin „Rajdu na raty – Siedem Wierchów Beskidzkich”
1. Organizatorem „Rajdu na raty - Siedem Wierchów Beskidzkich” jest Komisja Turystyki
Górskiej Oddziału Krakowskiego PTTK w Krakowie przy ul. Zyblikiewicza 2b.
2. Celem Rajdu jest propagowanie aktywnego wypoczynku wśród osób dorosłych, młodzieży szkolnej, członków i sympatyków PTTK, poznawanie piękna polskich Beskidów
oraz umożliwienie uczestnikom zdobywania kolejnych stopni Górskiej Odznaki Turystycznej.
3. Rajd odbywa się na terenie Beskidów Zachodnich i 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 dyżurujący na punktach etapowych (wierchach) w dniu przewidzianym w programie imprezy
w godz. 12.00-14.00.
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7. Warunkiem ukończenia „Rajdu” jest uzyskanie w dzienniczku rajdowym potwierdzeń
zdobycia – wejścia na minimum 4 z 7 szczytów będących w programie imprezy.
8. Dzienniczki rajdowe z uzyskanymi potwierdzeniami należy przesłać na adres organizatora
w terminie do dnia 15 października danego roku.
9. Uczestnicy, którzy spełnią warunki ukończenia „Rajdu” określone niniejszym regulaminem otrzymują pamiątkową plakietkę i dyplom, a wyróżniające się zespoły (drużyny,
koła) nagrody książkowe.
10. Wpisowe na „Rajd” w wysokości 3,50 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.



Polana Kudłacze (ok. 725 m npm)
Beskid Średni (Myślenicki) – polana
i przysiółek położony na zachodnim
stoku Łysiny. W roku 1991 Oddział
PTTK z Myślenic wybudował na
polanie schronisko turystyki kwalifikowanej. Schronisko posiada około 30
miejsc noclegowych, prowadzi ograniczone żywienie. Z werandy schroniska,
jak również z różnych punktów polany,
niezwykle malownicza panorama Beskidów. Nad doliną Raby górują Klimas
i Zembalowa, Pękalówka (Kotoń) i Koskowa Góra, Pasma Babicy i Barnasiówki, bliżej Chełm oraz Uklejna. Na płd.-wsch. Luboń Wielki i Szczebel w Beskidzie
Wyspowym oraz wał Gorców z Turbaczem. Na zachodzie horyzont zamyka majestatyczna
Babia Góra. Przy dobrej widoczności panoramę wzbogaca wspaniały widok na Tatry.
Proponowane dojścia:
Trasa

z Myślenic Zarabia przez Uklejnę ,Śliwnik,
Działek
z Myślenic Zarabia prze Chełm ,Wierch
Stróża, Działek
z Pcimia przez Banię
z Pcimia przez Krzywicką Górę, Działek
z Poręby przez Kamienniki, Przełęcz Suchą
z Poręby przez Działek
z Lubnia przez Kiczorę, Łysinę

Kolor szlaku

czerwony
zielony,
czerwony
czarny
żółty,
czerwony
zielony
zielony,
czerwony
żółty,
czerwony

Czas przejścia
w górę
w dół

Punkty do
GOT

3

2½

14/8

3

2½

15/10

2

1½

11/6

2½

2

13/8

2½

2

12/8

1¾

1½

8/4

4

3¼

18/14
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Prorokowa Góra (684 m npm) w Paśmie Żurawnicy – zaliczana do Beskidu Średniego,
a w niektórych przewodnikach do Beskidu Małego. Zalesiony szczyt nad Zembrzycami,
w paśmie Żurawnicy (724 m). Z podejścia widoki na Dolinę Skawy z sylwetką kościoła
w Zembrzycach i nowym mostem na Skawie. Widoki na pobliskie wzniesienia Chełmu,
pasmo Babicy, Koskowej Góry, zalesioną Mioduszynę, Pasma Policy i masyw Babiej Góry.
Na północ widok na Beskid Mały z Leskowcem, a na północny-wschód na Jaroszowicką
Górę. Na południowym stoku Prorokowej Góry, na płytkiej przełączce urokliwe osiedle
Koźle. Południowymi stokami Prorokowej Góry przebiega czerwony szlak z Zembrzyc na
Leskowiec.
Proponowane dojścia:
Trasa

z Zembrzyc PKP
z Suchej Beskidzkiej przez Lipską Górę,
Gołuszkową Górę, Żmije
z Krzeszowa Górnego przez Żurawnicę

Kolor szlaku

czerwony
zielony,
czerwony
czerwony

Czas przejścia
w górę
w dół

Punkty do
GOT

1¼

1

6/3

2½

2

14/7

2

1¾

8/8

Pawlikowski Wierch (1016 m npm) Polska cześć Magury Spiskiej – okazały szczyt, bliźniaczy z Kuraszowskim Wierchem. Oba szczyty tworzą szeroką bramę dla górnego odcinka
potoku Łapszanka. Z podszczytowych polan wspaniałe widoki na łańcuch Tatr nad Magurą
Spiską, Pogórze Gubałowskie oraz Pieniny i Gorce. Na południowo-wschodnim stoku osiedle Pawliki – jedno z najwyżej położonych osiedli w Polsce. W latach osiemdziesiątych ub.
wieku PTTK nosiło się z zamiarem wybudowania tutaj schroniska, ale temat ten pozostał
w sferze marzeń.
Proponowane dojścia:
Trasa

z Trybsza przez Wierchowinę
z Łapsz Wyżnych
z Bukowiny Dolnej przez Rzepiska
z Kacwina przez Piesków Wierch,
Przełęcz Łapszankę

Kolor szlaku

Czas przejścia
w górę
w dół

Punkty do
GOT

niebieski
czerwony
czerwony

1¾
1½
1½

1
1
1

9/6
8/6
9/8

niebieski

3½

3

16/12

Hrobacza Łąka (828 m npm) Beskid Mały – prawie całkowicie zalesiona kulminacja w Paśmie Magury Wilkowickiej. Pod szczytem turystyczny dom rekolekcyjny – wcześniej stacja
turystyczna PTTK. Na szczycie duży krzyż widoczny z drogi Kęty – Bielsko-Biała. Z podszczytowej (południowej) polany widoki na zasolską cześć Beskidu Małego z Palenicą,
Kiczerą, Żarem i Kościelcami. Ze szczytu i rejonu krzyża ograniczone widoki na Pogórze
Śląskie.
Proponowane dojścia:
Trasa

z Porąbki PKS zapora
z Żarnówki Małej
z Kóz przez Przełęcz u Panienki
z Międzybrodzia Bialskiego przez Nowy
Świat, Groniki, Przełęcz u Panienki

Kolor szlaku

czerwony
żółty
żółty
zielony,
czerwony

Czas przejścia
w górę
w dół

Punkty do
GOT

2
2¼
2

1½
1½
1½

9/4
9/4
8/4

3

2½

15/10
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Jaworzyna Kamienicka (1288 m npm) Gorce – drugi co do wysokości szczyt w Gorcach.
Leży na płn.-wsch. od Kiczory w grzbiecie łączącym Turbacz z Gorcem. Pod szczytem, na
stoku opadającym do doliny Kamienicy rozległa malownicza polana z widokami na Dolinę
Kamienicy, masyw Kudłonia oraz pozostałą północno-zachodnią cześć Gorców oraz Beskid
Wyspowy. W górnym krańcu polany stoi tzw. „Bulandowa kapliczka” wybudowana w roku
1904 przez Gorczańskiego Sabałę – Tomasza Chlipałę ze Szczawy, najznakomitszego z gorczańskich baców zwanego Bulandą. Poniżej kapliczki jaskinia zwana Zbójecką Jamą –
miejsce schronienia szeregu pokoleń zbójników i ukrycia przez nich skarbów.
Proponowane dojścia:
Trasa

Kolor szlaku

z Przełęczy Knurowskiej przez Kiczorę

czerwony,
zielony
z Łopusznej Zarębek Niżny przez Jankówki, czarny,
Kiczorę
zielony
z Łopusznej Zarębek Niżny przez Zarębek
niebieski,
Wyżny, Bukowinę Waksmundzką, Turbacz, czerwony,
Polanę Gabrową
zielony
z Rzek doliną Kamienicy
niebieski
od Papieżówki

z Rzek przez Nową Polanę, Gorc, Przysłop

szlak
rowerowy
niebieski,
zielony

Czas przejścia
w górę
w dół

Punkty do
GOT

3

2¼

13/9

3

2½

18/11

4

3½

21/15

3½

3

19/11

3¾

3¼

20/15

Kamionna (802 m npm) Beskid Wyspowy – najwyższy szczyt długiego pasma ciągnącego
się od Doliny Łososiny przez Kobyłę, Łopusze, Kamionną i Pasierbicką Górę. Na północnych
stokach rezerwat przyrody „Kamionna”, chroniący piękny bukowy las. Z podszczytowej
polany widoki na Dolinę Łososiny, Pasmo Łososińskie, Modyń i Beskid Sądecki. W ostatnich
latach na wschodnich stokach Kamionnej, opadających w kierunku Laskowej, wybudowano
wyciąg krzesełkowy i uruchomiono stację narciarską z bazą noclegowo-gastronomiczną.
Poniżej szczytu, przy szlaku niebieskim na Przełęczy Widoma „Bacówka u Wojtka” –
niewielkie schronisko, oferujące noclegi i wyżywienie.
Proponowane dojścia:
Trasa

z Żegociny
z Żegociny przez Łopusze i Przełęcz
Widomą
z Przełęczy Widomej
z Tymbarku przez Rupniów, Pasierbicką
Górę
z Łososiny Górnej przez Pasierbiec,
Pasierbicką Górę

Kolor szlaku

Czas przejścia
w górę
w dół

Punkty do
GOT

żółty
zielony,
niebieski
niebieski

1½

1¼

8/4

2

1½

14/9

1

¾

6/3

niebieski

3

2½

14/10

2½

2

11/7

żółty
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Luboń Wielki (1022 m npm) Beskid Wyspowy – wyniosły szczyt
w zachodniej części Beskidu Wyspowego, charakterystyczny wał
piętrzący się nad doliną Raby od północy i Potoku Tenczyńskiego
od południa. Na stromym stoku południowym gołoborze, przez
które przebiega szlak żółty, zwany „Percią Borkowskiego”. Teren
gołoborza z niewielkimi jaskiniami i południowy stok Lubonia
porośnięty bukami stanowią rezerwat przyrody „Luboń Wielki”.
Na szczycie niewielkie schronisko wybudowane w 1931 roku,
staraniem Oddziału Rabczańskiego PTTK. Obok schroniska,
widoczna z terenu całych Beskidów, charakterystyczna wieża
przekaźnika radiowo-telewizyjnego.
Proponowane dojścia:
Trasa

z Przystanku PKS Luboń Mały przez Polanę
Surówki
z Rabki Zdroju przez Rabkę Zaryte
z Rabki Zaryte
z Rabki Zaryte przez Perć Borkowskiego
z Mszany Dolnej przez Przełęcz Glisne

Kolor szlaku

niebieski
niebieski
zielony
żółty
czerwony

Czas przejścia
w górę
w dół

Punkty do
GOT

2

1¾

10/7

2½
2
2
2½

2
1¾
1¾
2¼

15/11
9/4
10/5
14/8

Opracowanie: Marian Garus
Komisja Turystyki Górskiej
zdjęcia: Krzysztof Hubicki

Zdobywamy Krajoznawczą Odznakę im. Jana Pawła II
Koło PTTK nr 1 „PIELGRZYM” przy Krakowskim Duszpasterstwie
Turystycznym oraz Diakonia Krajoznawczej Odznaki im. Jana Pawła II
przy Duszpasterstwie Służby Liturgicznej Archidiecezji Krakowskiej
zapraszają na spotkania z Bogiem na szlaku turystycznym w roku 2011.
Wycieczki połączone są ze zdobywaniem krajoznawczej odznaki im. Jana
Pawła II. Wszelkie informacje można uzyskać:
- podczas spotkań Duszpasterstwa Turystycznego,
- w Duszpasterstwie Służby Liturgicznej (Diakonia Krajoznawczej Odznaki im. Jana Pawła II)
w Krakowie przy ul. Wiślnej 12/6 w poniedziałki w godz. 16-17 (tel. 12-628-8230) lub u ks.
Macieja Ostrowskiego (tel. 12-266-0109) i Kazimierza Synowskiego (tel. 12-637-2953),
- na stronie internetowej: www.duszpasterstwo-pielgrzym.krakow.pl
Każdą wycieczkę prowadzi przewodnik PTTK. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym
zakresie. Na wszystkie wycieczki lub pielgrzymki autokarowe można 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.
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.
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10 kwietnia
17 kwietnia
4-7 maja
14 maja
4-5 czerwca
22-25 września
2 października
5 listopada
20 listopada
4 grudnia
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Kudłacze (rozpoczęcie sezonu turystyki górskiej PTTK)
Niedziela Palmowa w Gruszowie Wielkim
Sanktuaria Warmii i Pomorza Gdańskiego
Majówka w Niepołomicach
XXVI Pielgrzymka Turystów. Wielka Racza
XIX Seminarium „Sacrum i Przyroda” – Preszów
Hala Krupowa (zakończenie sezonu turystyki górskiej PTTK)
Cmentarze I wojny światowej w Beskidzie Wyspowym
Kościół p.w. NMP Matki Kościoła
Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego

W drugi wtorek miesiąca w kościele p.w. św. Stanisława Kostki w Dębnikach (podziemia)
o godz. 17.30 po mszy św. odbywają się spotkania Duszpasterstwa Turystycznego i prelekcje:
5.04.
10.05.
8.06.
27.09.
11.10.
8.11.
13.12.

J. Płonczyński – Włóczęgi Północy (Norwegia)
P. Herzog – Islandia i Wyspy Owcze
U. Janicka-Krzywda – Wędrówki po Litwie
Przeźrocza – Wakacyjne reminiscencje
o. dr J. Brusiło – Świat zwierząt w Biblii i chrześcijaństwie
W. Kostuch, B. Wilkońska – Meksyk i sanktuarium w Guadalupe
Rok w przeźroczach

Ponadto zapraszamy na spotkania na papieskich szlakach, które organizuje fundacja Szlaki
Papieskie wraz z parafiami i instytucjami lokalnymi.
17.04. – Kraków kościół Najść. Salwatora Rozpoczęcie sezonu na Papieskich Szlakach
Msza św. godz. 14.00

15.05. – Jeziorka Duszatyńskie – majówka
21.05. – Rajd rodzinny na Będoszkę w Beskidzie Żywieckim
28.05. – Toporzysko k. Jordanowa.
Godz. 17.00 Droga Krzyżowa, Msza św., nabożeństwo majowe

10.06. – Limanowa – Zakończenie Rajdu Szlakami Papieskimi
Msza św. o godz. 13.00

18.09. – Hala Turbacz – Zakończenie sezonu turystycznego na Papieskich Szlakach
Msza św. o godz. 12.00

12.10. – Papieska Droga Światła – Złatna Huta – Hala Lipowska
Msza św. o godz. 10.00

Informacje: www.szlakipapieskie.pl oraz pod tel. 12-654-9096.
Terminy mszy św. o godz. 12.00 w kaplicy na GRONIU JANA PAWŁA II (Leskowiec)
2 kwietnia - rocznica śmierci Jana Pawła II, godz. 19.30
17 kwietnia - msza św. i poświęcenie palm
3 maja - msza św.
15 maja - VII Ogólnopolska Pielgrzymka Przewodników
12 czerwca - XXIV Rajd Górski Szlakami Jana Pawła II
19 czerwca - spotkanie abstynentów
10 lipca - mszy św. przewodniczy bp. T. Rakoczy
24 lipca, 21 sierpnia, 28 sierpnia - msze św.
11 września - odpust Podwyższenia Krzyża Świętego (przew. bp. J. Zimniak)
25 września - VII Pielgrzymka Solidarności Ziemi Wadowickiej
9 października - XI Dzień Papieski
16 października - rocznica wyboru Jana Pawła II
Informacje: www.gron.diecezja.bielsko.pl oraz S. Jakubowski – Andrychów, tel. 33-875-2768.
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Wiosna z B.O.R.T.
Niżej podajemy terminy i miejsca wycieczek organizowanych wiosną 2011 roku przez BORT
Oddziału Krakowskiego PTTK.
10 kwietnia
Rozpoczęcie sezonu turystyki górskiej – Kudłacze. Przełęcz Wielkie Drogi – Wierzbanowska Góra – Przełęcz Jaworzyce – Lubomir – Łysina – Polana Kudłacze – Przełęcz Sucha –
Kamienniki – Przełęcz Zarańska – Dobczyce.
Cena: 35,- zł
17 kwietnia
Niedziela Palmowa w Rabce. Obchody święta pod nowym i starym kościołem pod
wezwaniem św. Marii Magdaleny – konkurs palm; dla chętnych wejście na Maciejową.
Cena: 42,- zł
30 kwietnia – 02 maja
Szlakiem Wygasłych Wulkanów po Dolnym Śląsku. I dzień: Kraków – Wrocław – Środa
Śląska (zwiedzanie) – Prochowice (zwiedzanie) – Lubin (zwiedzanie) – Legnica
(obiadokolacja, nocleg); II dzień: Legnica (śniadanie) – Legnickie Pole (zwiedzanie) – Jawor
(zwiedzanie) – Wielisław Złotoryjski (rezerwat „Organy Wielisławskie” – Złotoryja
(zwiedzanie, obiadokolacja, nocleg); III dzień: Złotoryja (śniadanie) – Bolków (zwiedzanie)
– zamek Świny (zwiedzanie) – Świebodzice (zwiedzanie) – Kraków.
Cena: 500,- zł + wstepy
08 maja
PIENAP. Sromowce Niżne – kładka graniczna – Czerwony Klasztor – Aksamitka – Wysoki
Wierch – Durbaszka – Wysoka – Homole – Jaworki.
Cena: 60,- zł + ewentualne wstępy
14 maja
Sandomierz. Trasa podziemna, Brama Opatowska, katedra, rynek, wąwóz Królowej Jadwigi,
Krzyżtopór (zamek), Szydłów (mury miejskie).
Cena: 65,- zł + wstępy
21 maja
Dolina Pięciu Stawów. Palenica Białczańska – Dolina Roztoki – Wielka Siklawa – Dolina
Pięciu Stawów Polskich – Dolina Roztoki – Palenica Białczańska.
Cena: 60,- zł + wstęp do TPN
28-29 maja
Mała Fatra. I dzień: wyjazd z Krakowa – zamek w Strencie (jeden z dwóch zamków
strzegących przełomu Wagu) – ruiny zamku Varin (spacer) – muzeum Janosika w Terchowej
(obiadokolacja, nocleg); II dzień: Terchowa (śniadanie) – Górne i Dolne Diery (malownicze
wąwozy w skałach wapiennych, „stupaczki” , drabinki) – powrót do Krakowa.
Cena: 300,- zł + wstępy ok. 10,- €
04 czerwca
Szlakiem literatury polskiej przez Góry Świętokrzyskie. Wodzisław – Olszówka (Jan
Chryzostom Pasek) – Nagłowice (Mikołaj Rej) – Jędrzejów (Wincenty Kadłubek) –
Oblęgorek (Henryk Sienkiewicz) – Strawczyn – Kielce (Stefan Żeromski)
Cena: 65,- zł + wstępy
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11 czerwca
Cudze chwalicie …wokół Krakowa. Węgrzce Wielkie (fort Wzgórze) – Michałowice
(zespół dworsko-parkowy) – Więcławice (kościół) – Nieborowice (zespół dworsko-parkowy)
– Raciborowice (kościół w tzw. stylu „długoszowym”) – Kraków (fort Dłubnia).
Cena: 50,- zł
19 czerwca
Pieniny Spiskie. Rzepiska – Pawlików Wierch – Łapsze Wyżne – Grandeus – Bursztyn – Żar
– Barwinkowa Góra – Niedzica zamek.
Cena: 51,- zł
23-26 czerwca
Szlakiem Zamków Krzyżackich. I dzień: Kraków – Giżycko (po drodze zwiedzanie
Łomży) (obiadokolacja, nocleg); II dzień: Giżycko (śniadanie) – twierdza Boyen
(zwiedzanie) – rejs po jeziorze Śniardwy – Mikołajki – Giżycko (obiadokolacja, nocleg);
III dzień: Giżycko (śniadanie) - Św. Lipka (zwiedzanie) – Reszel (zwiedzanie) – Kętrzyn
(zwiedzanie) – Gierłoża (zwiedzanie) – Giżycko (obiadokolacja, nocleg); IV dzień: Giżycko
(śniadanie) – Mrągowo (zwiedzanie) – Myszyniec – Kraków.
Cena: 700,- zł + wstępy około 120,- zł
Ceny oferowanych wycieczek mogą ulec zmianie, dlatego bliższe informacje
na temat proponowanych wycieczek Czytelnicy uzyskają w BORT
Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego – Oddział Krakowski PTTK
31-029 Kraków, ul. Zyblikiewicza 2b
codziennie w godz. 9 - 17
tel. 12-422-2676, fax. 12-422-3723
www.krakow.pttk.pl, e-mail: bort@krakow.pttk.pl

75 lat Polskich Kolei Linowych
Rok 1936 wpisał się w historię Zakopanego powstaniem kolei linowej na
Kasprowy Wierch. Budowę kolei linowej na Kasprowy Wierch rozpoczęto 1 sierpnia 1935, a już 26 lutego 1936 ruszyła kolej z Kuźnic do
Myślenickich Turni. Pierwszy srebrny wagonik dojechał na Kasprowy
Wierch w niedzielę, 15 marca 1936 r. po 227 dniach budowy. Kolej
linowa na Kasprowy Wierch była pierwszym tego typu urządzeniem
w Polsce i pierwszym w całych Tatrach. Było to ogromne wydarzenie
w ówczesnym świecie. Człowiek dzięki swojemu uporowi i ciężkiej
pracy pokonał wszystkie trudności i to, co w oczach wielu było niemożliwe stało się rzeczywistością. Obecnie nowoczesny, przestronny wagon
zmodernizowanej w 2007 roku kolei linowej, szybko i bezpiecznie
zawozi miłośników gór na jeden z najpopularniejszych szczytów Tatr.
Wspólne świętowanie obchodów Roku Jubileuszowego Polskich Kolei Linowych S.A. rozpoczęło
się 15 marca 2011 r. W tym dniu przejazdy koleją linową na Kasprowy Wierch były bezpłatne,
z czego skorzystało ponad 2000 osób.

Na mocy zawartej w dniu 11 stycznia 2011 r. umowy pomiędzy Polskimi Kolejami Linowymi
S.A. w Zakopanem a Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym, od 24 stycznia
2011 r. Członkowie Towarzystwa posiadający ważną legitymację PTTK uzyskają rabat
w wysokości 10% na przejazdy i karty czasowe:
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przejazd KL Kasprowy Wierch w Zakopanem
zakup karty czasowej KL Gąsienicowa w Zakopanem
zakup karty czasowej KL Goryczkowa w Zakopanem
przejazd KL-T Gubałówka w Zakopanem
przejazd KL-T Góra Parkowa w Krynicy
przejazd KL Butorowy Wierch w Zakopanem
przejazd KL Palenica w Szczawnicy
przejazd KL-T Żar w Międzybrodziu Żywieckim
przejazd KL Mosorny Groo w Zawoi
źródło: pkl.pl

Spotkania Klubu Prezesów Komisji Kół
Komisja Kół w najbliższym czasie zaprasza na spotkania Klubu Prezesów w następujących
terminach:
21 MARCA
o godz. 16.30.

Klub Prezesów odbędzie się w siedzibie Oddziału, ul. Zyblikiewicza 2b.
W programie: uroczystość z okazji 25-lecia Koła nr 84 przy ZUS.

18 KWIETNIA Klub Prezesów odbędzie się w siedzibie Oddziału, ul. Zyblikiewicza 2b.
o godz. 16.30. W programie: spotkanie z działaczami Krakowskiego Klubu Kolarskiego
oraz Jajeczko Wielkanocne.
16 MAJA
o godz. 16.30.

Klub Prezesów odbędzie się w siedzibie Oddziału, ul. Zyblikiewicza 2b.
W programie: spotkanie z działaczami Koła Grodzkiego.

25 lat Koła PTTK nr 84 przy ZUS
Koło PTTK w zakładzie pracy – aby powstało – wymaga niezbędnych poczynań organizacyjnych. Musi być organizator, który zaproponuje pracownikom, by do takiego koła przystąpili.
W przypadku naszego koła, jako przeszkolony organizator turystyki, wystąpiłem do
ówczesnej Dyrekcji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wyrażenie zgody na utworzenie
Koła PTTK na terenie zakładu. Dyrekcja wyraziła zgodę. Po wcześniejszych rozmowach
z wieloma pracownikami zakładu, którzy wyrazili życzenie przystąpienia do tworzonej
organizacji, dnia 26 lutego 1986 roku odbyło się zebranie założycielskie. Na zebranie
przybyło 26 osób, w tym dwóch dyrektorów, którzy także wyrazili swój akces. Od tego czasu
rozpoczęła się nasza wieloletnia działalność turystyczno-krajoznawcza. Wśród członków
PTTK i wśród pracowników dominowało nastawienie na wycieczki autokarowe. Jest to
bardzo wygodna forma turystyki, ponieważ turysta niczego nie musi sobie organizować –
wsiada do autokaru i jedzie na wycieczkę. Już w pierwszym roku naszej działalności,
w różnego rodzaju imprezach turystycznych, wzięło udział 714 osób. Przez cały okres
dwudziestopięcioletniej działalności w różnorodnych imprezach i wycieczkach uczestniczyło
blisko 3000 uczestników. Często jeździliśmy do Zakopanego. Odbyliśmy też wiele wycieczek
zagranicznych. Byliśmy we Lwowie, Wilnie, Bratysławie, Wiedniu, a także w Rzymie, gdzie
uczestniczyliśmy w audiencji u Papieża Jana Pawła II. Po dziesięciu latach działalności,
Zarząd Oddziału Krakowskiego PTTK wysoko ocenił nasze turystyczne osiągnięcia i na
uroczystym zebraniu z rąk ówczesnego Prezesa Jerzego Kapłona otrzymaliśmy wyróżnienie
przyznane Kołu – Srebrną Honorową Odznakę PTTK. Można ją oglądać w gablocie
w oddziale ZUS na Pędzichowie. Natomiast ja, będący założycielem koła, zostałem wyróżniony Srebrną, a w późniejszym czasie Złotą Honorową Odznaką PTTK. Ponieważ nasze
koło kręci się turystycznie od dwudziestu pięciu lat, to istnieją w naszym gronie również
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Jubilaci, którzy legitymują się także dwudziestopięcioletnim stażem. Do nich należą kol.:
Zbigniew Karczewski, Monika Postawa, Jacek Cichacz, Czesław Postawa-Zajączkowski.
W tym miejscu należy pogratulować wszystkim tym, którzy nie zrażając się różnymi
przeciwnościami losu, nadal kontynuują swoją przynależność do turystycznej organizacji,
której głównym celem jest promowanie piękna przyrody i zwiedzanie ojczystego kraju.
O sobie wspomnę bardzo skromnie, ponieważ jestem entuzjastą PTTK od ponad czterdziestu
lat, to bardzo bym sobie życzył, aby wielu naszych członków poszło moim śladem.
Prezes Koła PTTK nr 84
Czesław Postawa-Zajączkowski

XIII Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego
Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego są cyklicznym wydarzeniem ukazującym i promującym bogactwo kulturowe i duchowe Małopolski. Co roku, podczas dwóch majowych
dni, można nieodpłatnie zwiedzić kilkanaście wybranych obiektów, korzystając z materiałów
przygotowanych specjalnie w tym celu, a także poznawać przeszłość i tradycje regionu,
uczestnicząc w licznych imprezach towarzyszących. Wśród udostępnianych zabytków
znajdują się obiekty mało znane lub na co dzień niedostępne, pozostające często w rękach
prywatnych. Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego są okazją do poznania bogactwa
i różnorodności zabytków Małopolski, jak i zanikających tradycji, w tym rzemieślniczych
zawodów i rękodzielnictwa. Towarzyszą im liczne warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz
coroczne konkursy nawiązujące tematyką do dziedzictwa kulturowego Małopolski.
Tegoroczna edycja MDDK odbędzie się w dniach 14-15 maja 2011 roku i będzie realizowana pod nazwą Twarze Małopolski. XIII Dni Dziedzictwa Kulturowego. Dwanaście
wybranych zabytków zostanie zaprezentowanych poprzez związane z nimi postacie –
artystów, naukowców, możnowładców, przedstawicieli różnych stanów i grup narodowościowych – lub wydarzenia. Przedsięwzięcie będzie miało charakter festiwalowy. Poza
koncertami, pokazami, odczytami oraz innymi, licznymi wydarzeniami towarzyszącymi
zwiedzaniu widzowie będą mieli okazję obejrzeć cykl filmów dokumentalnych poświęconych
zabytkom i postaciom oraz interaktywną wystawę, prezentowaną w Krakowie przez około
dwa tygodnie. Ponadto z myślą o zainteresowanych zabytkami i historią regionu tworzony
jest portal prezentujący obiekty i trasy zwiedzania, które pojawiły się we wszystkich dotychczasowych edycjach MDDK, oraz opracowania poświęcone udostępnianym zabytkom
TRASA I: KRAKOWSKA
 Kolegiata pw. św. Anny (ul. św. Anny 11) – Józef Tischner
 Kino „Kijów” (al. Zygmunta Krasińskiego 34) – Krakowski Festiwal Filmowy
 Regionalne Muzeum Młodej Polski „Rydlówka” Oddziału Krakowskiego PTTK
(ul. Włodzimierza Tetmajera 28) – Lucjan Rydel
TRASA II: OKOLICE OLKUSZA
 Poliptyk olkuski – Bazylika Kolegiacka pw. św. Andrzeja w Olkuszu (gmina Olkusz) – Jan Wielki
 Pustynia Błędowska (Klucze, gmina Klucze) – Pan Twardowski
 Rezerwat Przyrody Dolina Racławki (gmina Krzeszowice) – Stanisław Pagaczewski
TRASA III: OKOLICE OŚWIĘCIMIA
 Zamek w Oświęcimiu (gmina Oświęcim) – Eufrozyna (księżna oświęcimska)
 Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach (gmina Kęty) – Aleksander Kłosiński
 Pałac w Ryczowie (gmina Spytkowice) – gen. Zygmunt Piasecki
TRASA IV: POŁUDNIOWA
 Kościół i klasztor Klarysek w Starym Sączu (gmina Stary Sącz) – św. Kinga
 Sanatorium „Patria” w Krynicy-Zdroju (gmina Krynica-Zdrój) – Jan Kiepura
 Cerkiew pw. św. Jakuba Młodszego w Powroźniku (gmina Muszyna) – Jan Peregryn
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Projekt Twarze Małopolski. XIII Dni Dziedzictwa Kulturowego realizowany przez
Małopolski Instytut Kultury w Krakowie współfinansowany jest przez Unię Europejską
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.
źródło: mik.krakow.pl

Więcej informacji na temat XIII Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego
uzyskają Czytelnicy na stronie internetowej www.mik.krakow.pl

Rowerem po wiosnę
8 maja 2011 r. odbędzie się XX Gwiaździsty Zlot Turystów Kolarzy, a zarazem 54.
„Rowerem po wiosnę”, na który zapraszają działacze Krakowskiego Klubu Kolarskiego
Oddziału Krakowskiego PTTK. Organizatorzy oczekują zlotowiczów na mecie zlotu

w Czechówce w gminie Siepraw od godz. 12.00.
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 doświadczonej (kierownika grupy), posiadającej umiejętność
udzielania pierwszej pomocy i odpowiedzialnej za zdyscyplinowanie i bezpieczeństwo
kolarzy. Obowiązkiem każdego uczestnika jest posiadanie dowodu tożsamości, karty
rowerowej, względnie prawa jazdy oraz przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i dyscypliny, zwłaszcza w jeździe grupowej (peletonie). Po godzinie 12.00 rozpoczną się konkursy
sprawnościowe: rowerowy tor przeszkód, rowerowy bieg żółwi, indywidualna jazda na czas,
rzutki do tarczy, strzelanie z broni pneumatycznej, przeciąganie liny. Pierwsze miejsca
nagrodzone będą pucharami i dyplomami, dalsze wartościowymi upominkami.
Regulamin Zlotu, wraz z mapką dojazdu, dostępny będzie w godzinach pracy:
Biura Oddziału Krakowskiego PTTK od poniedziałku do piątku w godz. 16-19,
dyżurach Krakowskiego Klubu Kolarskiego we wtorki w godz. 18-19
w Krakowie, przy ul. Zyblikiewicza 2b.
Mapka dojazdu dostępna jest również na www.bikemap.net/route/809119
Ubezpieczenie uczestników we własnym zakresie
Informacje o imprezie znajdują się na afiszach
Jedziemy przy pełnym ruchu, prosimy o bezpieczną jazdę także w drodze powrotnej !
Serdecznie zapraszamy
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