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Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego – Oddział Krakowski PTTK
31-029 Kraków, ul. Zyblikiewicza 2b
od poniedziałku do piątku w godz. 9 – 17
tel. 12 422 26 76, fax. 12 422 37 23
www.krakow.pttk.pl, e-mail: bort@krakow.pttk.pl

świadczy usługi w zakresie organizowania:
obsługi przewodnickiej w języku polskim i w językach obcych
noclegów i wyżywienia
wycieczek jednodniowych, wielodniowych, krajowych i zagranicznych
obozów turystyki kwalifikowanej, zielonych i białych szkół
biletów wstępu do muzeów, teatrów i na koncerty
dla grup przyjeżdżających do Krakowa: zakwaterowanie, wyżywienie,
imprezy regionalne oraz bilety wstępu

Zarząd Oddziału Krakowskiego PTTK
wszystkim swoim członkom i sympatykom
składa serdeczne życzenia
świąteczno-noworoczne,
aby Święta Bożego Narodzenia
spędzone w rodzinnej atmosferze,
przyniosły dużo radości,
a nadchodzący 2012 rok
przyniósł wiele udanych
wypraw i wycieczek,
oraz wiele dobrego
w życiu osobistym i zawodowym
Spotkania Klubowe Instruktorów Krajoznawstwa
Spotkania Klubu Instruktorów Krajoznawstwa w sezonie 2011/2012 odbywać się będą
w każdą trzecią środę miesiąca wraz z prelekcją w następujących terminach:
18 stycznia 2012 r.
temat: „Krajobrazy Turcji” – kol. dr Józef Partyka
15 lutego 2012 r.
temat: „Historyczny szlak na Bukowinie” – kol. Antoni Woyciechowski
21 marca 2012 r.
temat: „Cztery żony Władysława Jagiełły” – kol. Ursula Ormicka
Dom Turysty PTTK – ul. Zyblikiewicza 2b (wejście obok kasyna) – sala konferencyjna (sala nr 4).
Początek spotkań – godz. 17.00.
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Rada KIK oczekuje propozycji na okres jesienno-zimowy 2012/13, abyśmy nadal
mogli mieć sposobność uczestniczenia w przeglądzie „dorobku krajoznawczego”
naszych Koleżanek i Kolegów, którego formy mogą być różne, (poza przeźroczami
także video, filmy, kolekcjonerstwo, utwory literackie i inne). Liczymy na to, że udział
w naszych spotkaniach stanowić będzie zachętę do podejmowania podobnych działań,
a także do aktywnego uczestnictwa w pracach Klubu.
Na spotkania Instruktorów Krajoznawstwa zapraszamy również i inne osoby zainteresowane tematem.
przygotowała Prezes KIK
Barbara Krawczyk

Komisja Turystyki Narciarskiej
Komisja Turystyki Narciarskiej zaprasza chętnych
turystów do udziału w imprezach zimowych, dzięki
którym poznacie państwo: świat przyrody zimą,
kodeks dobrego narciarza, podstawowe zasady jazdy
na nartach. Zarząd Komisji życzy jednocześnie udanej
zimy, wspaniałego śniegu oraz pogody (pogody ducha
również). Na dyżurach Komisji można zweryfikować
także protokoły na odznaki narciarskie – GON, NON.
Informacje i zapisy podczas dyżuru KTN we wtorki
w godzinach 17-18 w lokalu Oddziału Krakowskiego
PTTK w Krakowie przy ul. Zyblikiewicza 2b.
Poniżej przedstawiamy program imprez narciarskich
w sezonie zimowym 2012.
L.p.
1.

Imprezy własne
Wycieczka narciarska na Potaczkową
Rabka – Groń – Szumiąca – Jasionów – Ostra Góra – Potaczkowa –
Adamczykowa – Mszana Dolna

Termin

Prowadzenie

07.01.2012

H. Zacharska

21.01.2012

E. Zacharski

28.01.2012

M. Garus

11.02.2012

H. Zacharska

18.02.2012

E. Zacharski

10.03.2012

M. Garus

24.03.2012

H. Zacharska

31.03.2012

E. Zacharski

Sprzęt: narty śladowe

2.

Wycieczka narciarska na Stare Wierchy
Obidowa – Stare Wierchy – Tobołów – Koninki
Sprzęt: narty skiturowe

3.

Wycieczka narciarska na Przykrzec
Jordanów – Przykrzec – Łętownia – Stoki Zembalowej – Lubień
Sprzęt: narty śladowe

4.

Wycieczka narciarska na Trzebuńską Górę
Budzów – Bucznik – Babica – Trzebuńska Góra – Sułkowice
Sprzęt: narty śladowe

5.

Wycieczka narciarska na Butorowy Wierch
Chochołów – Ostrysz – Butorowy Wierch – Rąbaniska – Witów
Sprzęt: narty śladowe

6.

Wycieczka narciarska na Spisz
Trybsz – Grandeus – Przęłecz Trybska – Pawlików Wierch – Czarna
Góra – Trybsz
Sprzęt: narty śladowe i skiturowe

7.

Wycieczka narciarska na Turbacz
Kowaniec – Bukowina Miejska – Turbacz – Bukowina Waksmundzka –
Kowaniec
Sprzęt: narty skiturowe

8.

Zakończenie sezonu narciarskiego
Podgórki Tynieckie
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Imprezy organizowane przez Komisję Turystyki Narciarskiej Zarządu Głównego PTTK
oraz innych organizatorów

1. 11-17.01.2012 – XLIV Rajd Narciarski po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej na nartach
śladowych – Łazy
Organizator: Klub Turystyczny „Ostańce”, 42-400 Zawiercie, ul. Sikorskiego 6, tel. 32 6721841,
32 6783993, e-mail: pttk.zawiercie@neostrada.pl lub kol. Andrzej Strużecki, tel. 32 6713177,
e-mail: a-str@o2.pl. Trasy wg regulaminu. Sprzęt: narty śladowe
2. 21.-28.01.2012 – Wędrówki Północy
Organizator: O/PTTK Suwałki, ul. Kościuszki 37, tel. 87 5665961. Sprzęt: narty śladowe.
3. 02-05.02.2012 – VII Międzynarodowy Zimowy Zlot Turystów - Lewocza (Słowacja)
Organizator: KTN PTTK Bielsko-Biała, ul. Wzgórze 6; kol. E. Brzozowski, tel. 33 8277837;
kom. 602239442. e-mail: edal@o2.pl. Sprzęt: narty skiturowe i śladowe
4. 22-26.02.2012 – XXX Ogólnopolski Bieszczadzki Rajd Narciarski
Organizator: Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny Bieszczadzkiego Parku Narodowego,
38-713 Lutowiska 2, tel. 13 4610166 oraz Oddział Bieszczadzki PTTK, 38-700 Ustrzyki Dolne,
ul. Rynek 16, tel. 13 4611415, kom. 606239427, e-mail: pttk-bieszczady@o2.pl.
Sprzęt: narty skiturowe i śladowe.
5. 01-04.03.2012 – Schronisko Przegibek – XII Spotkanie Narciarzy Śladowych
Organizatorzy: redakcja „Na Szlaku” i Klub Turystyczny PTTK „Ostańce”, 42-400 Zawiercie,
ul. Sikorskiego 6, tel. 32 6721841 lub 32 6783993. Sprzęt: narty śladowe
6. 04-10.03.2012 – LVII Rajd Narciarski „Karkonosze 2012” – Schronisko Dom Śląski pod Śnieżką
Organizator: KTN PTTK Jelenia Góra, 58 500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 88, tel. 75 7525851
Sprzęt: narty skiturowe i śladowe
7. 25-30.03.2012 – VII Spotkania Tatrzańskie im. Stanisława Szymulańskiego – Pol. Chochołowska
Organizator: KTN ZG PTTK, 31-010 Kraków, ul Jagielońska 6
Zgłoszenia: KTN ZG PTTK, 31-010 Kraków, ul Jagielońska 6, tel. 12 4227431 z zaznaczeniem
na kopercie: Chochołowska. Rezerwacja miejsc w schronisku indywidualnie z wystarczającym
wyprzedzeniem tel. 18 2070510. Impreza pod auspicjami KTN ZG PTTK. Sprzęt: narty skiturowe

UWAGA: Uczestnicy imprez, nie będący członkami PTTK, ubezpieczają się
od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.
przygotowała przewodnicząca KTN
Helena Zacharska

Rowerem po Złoty Liść 2011
54. Turystyczny Zlot Kolarski „Rowerem po Złoty Liść 2011” zorganizowano 2 października
2011 r. jako XXI ZLOT GWIAŹDZISTY do miejscowości SIEPRAW w powiecie myślenickim. Metę zlotu usytuowano przy stadionie Ludowego Klubu Sportowego „Karpaty”
w Sieprawiu. Słoneczna pogoda miała korzystny wpływ na nastroje turystów i organizatorów.
W sekretariacie zlotu komandor Tadeusz Owsiak, Ryszard Kasprzycki i Antoni Woyciechowski wydawali pamiątkowe plakietki i bloczki na smaczny bigos ufundowany przez Urząd
Gminy Siepraw. Turyści odbijali ozdobną pieczęć w książeczkach wycieczek Kolarskiej
Odznaki Turystycznej. W sekretariacie zgłosili się mieszkańcy: Balinu, Chrzanowa, Dobczyc,
Gliwic, Gorzowa, Jaworzna, Katowic, Koźmic Wielkich, Krakowa, Łyczanki, Myślenic,
Niepołomic, Sieprawia, Stróży, Świątnik Górnych, Wieliczki, Włosani, Zabierzowa
Bocheńskiego, Zakliczyna i Zakopanego.
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Zapisano 146 turystów, a uczestniczyło w imprezie ponad 200 osób. Przybyłych oficjalnie
powitał wójt Gminy Siepraw Tadeusz Pitala. Na powitanie turystów i organizatorów
wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Sieprawiu. Program
występu przedstawiła dyrektor Szkoły Podstawowej w Sieprawiu Elżbieta Leśniak, Zespół do
występu przygotowały: Ewelina Płatek, Barbara Bazyl, Elżbieta Żegleń-Wątor. Zebrani
nagrodzili występ głośnymi brawami, a mali artyści otrzymali słodycze i upominki ufundowane przez Wandę Bytowską właścicielkę sklepu spożywczo-przemysłowego w Sieprawiu.
Po występie dzieci koncertowała Orkiestra Dęta „Sieprawianka”. Dyrygował Dezyderiusz
Woroni. Światowe przeboje wzbudziły aplauz licznej publiczności. Panie z Koła Gospodyń
Wiejskich w Czechówce, na czele z przewodniczącą Koła Heleną Matogą, częstowały
przybyłych plackami i ciastkami własnego wypieku, chlebem wiejskim ze smalcem i skwarkami. W czasie zlotu można było wygrać atrakcyjne rzeczy w loterii fantowej zorganizowanej
przez SP w Sieprawiu na pomoc dla chorego dziecka.
W czasie imprezy zorganizowano tradycyjne konkursy sprawnościowe. A oto ich wyniki:
Wyścig pod górkę
1. Stanisław Radzik
2. Grzegorz Owca
3. Bogusław Opryszek
4. Szymon Owca
5. Marian Szczurowski
Rzutki do tarczy
1. Stanisław Herman
2. Bogdan Czerwień
3. Paweł Pyrka
4. Andrzej Garula
5. Michał Bielec

Strzelanie z broni pneumat.
1. Paweł Pyrka
2. Jarosław Sęk
3. Ireneusz Mroskowiak
4. Marcin Ruszkiewicz
5. Maciej Idryan
6. Piotr Wolanin
Rowerowy bieg żółwi (sen.)
1. Bogusław Opryszek
2. Agnieszka Hassinger
3. Maciej Hassinger
4. Bogusława Woszczak
5.

Rowerowy tor przeszkód
1. Mariusz Szczurowski
2. Grzegorz Wolanin
3. Konrad Woźniak
4.
5.
Rowerowy bieg żółwi (jun.)
1. Maciej Idryan
2. Grzegorz Wolanin
3. Marcin Waszczyk
4.
5.

Sędziowie konkurencji: Marek Zaród, Jerzy Cholewa, Jan Laurynów, Stanisław Młynarski,
Andrzej Sitko, Kazimierz Dylawerski.
Nagrody, zebrane od sponsorów przez Krystynę Dobrzańską, wręczył pięciu najlepszym
w poszczególnych konkursach Marek Zaród. Puchar wójta za najliczniejszy udział w zlocie
otrzymała Szkoła Podstawowa w Sieprawiu. Specjalny mini puchar ufundowany przez
komandora zlotu Tadeusza Owsiaka otrzymała najmłodsza uczestniczka zlotu Weronika
Dyja z Zakliczyna urodzona w 2005 roku. Wyróżniono również o kilka miesięcy starszego
Tomasza Sudera z Sieprawia. Puchary za okazaną pomoc przy organizacji zlotu otrzymali
przedstawiciele: Urzędu Gminy w Sieprawiu, Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sieprawiu, Szkoły Podstawowej w Sieprawiu, Orkiestry Dętej „Sieprawianka”. Na zakończenie
wójt Tadeusz Pitala otrzymał ozdobną kłódkę, którą dokonał oficjalnego zamknięcia sezonu
turystyki rowerowej.
Impreza była dofinansowana przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa TurystycznoKrajoznawczego oraz Zarząd Oddziału PTTK w Krakowie, a organizatorami oprócz wymienionych byli: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Krakowski Klub Kolarski
PTTK, Małopolski Szkolny Związek Sportowy, Krakowski Klub Cyklistów i Motocyklistów
„Smok”, Nowohucki Klub Turystów Kolarzy PTTK „Czarne Koty”, Wojewódzkie
Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Krakowie, Urząd Gminy Siepraw, Szkoła Podstawowa i Rada Rodziców SP w Sieprawiu, Rada Sołecka w Sieprawiu, Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu w Sieprawiu.
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Nagrody ufundowali między innymi:
BIKERSHOP Kraków, CYKLO-CENTRUM Kraków, SECESJA s. c.
Kraków, Przedsiębiorstwo Handlowe TOMAR Kraków, Anna Baran
właścicielka Sklepu Ogrodniczego FLORA w Łyczance, Adam Krawczyk
właściciel Zakładu Produkcyjno Handlowego CRAWTICO w Sieprawiu –
producent szczotek i pędzli.
Koordynatorem całej imprezy była Natalia Maj, pełniąca obowiązki
kierownika Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sieprawiu.
Jerzy Cholewa zaprosił wszystkich na rozpoczęcie sezonu:

„Rowerem po wiosnę” do Wieliczki w niedzielę 29 kwietnia 2012 r.
Serdecznie zapraszamy
sporządził Komandor Zlotu
Tadeusz Owsiak

57. Zlot turystów górskich na Hali Krupowej
Już po raz 57 turyści górscy zrzeszeni w Oddziale
Krakowskim PTTK w dniu 2 października 2011 r.
zlotem przy schronisku PTTK na Hali Krupowej
w paśmie Policy (Beskid Żywiecki) zakończyli
kolejny rok letnich wędrówek górskich. Imprezę, jak
co roku, zorganizowała Komisja Turystyki Górskiej
Oddziału Krakowskiego PTTK. Wspaniała, słoneczna pogoda sprawiła, że górskie szlaki prowadzące na Halę Krupową od wczesnych godzin
rannych zaludniły się tłumem turystów. Wędrowano
do schroniska ze wszystkich okolicznych miejscowości i wszystkimi możliwymi turystycznymi szlakami:
ze Skawicy i Zawoi, ze Sidziny i Juszczyna, z Przełęczy Krowiarki i z Przełęczy Zubrzyckiej.
Według organizatorów tegoroczny zlot zgromadził około 700 turystów w większości z kół
zrzeszonych w Oddziale Krakowskim PTTK. Pierwsi na mecie zlotu zameldowali się harcerze z Krakowskiego Zielonego Szczepu, którzy w liczbie jedenastu osób dotarli do schroniska
w dniu poprzednim. O godzinie 12.00 uczestnicy spotkali się przy kaplicy Matki Boskiej
Opiekunki Turystów pod szczytem Okrąglicy, gdzie mszę św. na zakończenie letniego sezonu
turystyki górskiej odprawił ks. prof. Maciej Ostrowski. Po zakończeniu mszy uczestnicy
przeszli pod schronisko, gdzie odbyło się uroczyste zakończenie zlotu i wręczenie nagród.
Kolejny raz Zlot zaszczycił swoim udziałem Honorowy Członek PTTK kol. Zbigniew
Kresek. Wśród uczestników zlotu obecni byli także członkowie Zarządu Oddziału
Krakowskiego PTTK z Prezesem Zarządu kol. Kazimierzem Synowskim na czele, Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, a także członkowie oddziałowych komisji problemowych, klubów
i Kół zrzeszonych w Oddziale.
W rywalizacji zlotowej o puchar Marszałka Województwa Małopolskiego w grupie osób
dorosłych ponownie zwyciężyło Koło Grodzkie PTTK z Krakowa – 104 uczestników, drugie
miejsce zajęli reprezentanci Koła nr 1 Pielgrzym – 45 uczestników, a trzecie drużyna
z Oddziału Hutniczego Miejskiego PTTK z Krakowa – 32 uczestników. Koleżankom i kolegom z Koła Grodzkiego serdecznie gratulujemy trzeciego z kolei zwycięstwa. Zdobywcy
dwóch pierwszych miejsc otrzymali z rąk Prezesa Oddziału Krakowskiego PTTK kol.
Kazimierza Synowskiego okazałe puchary, a zdobywcy 3 miejsca nagrodę w postaci
przewodnika górskiego. W rywalizacji o puchar Prezesa Oddziału Krakowskiego w grupie
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młodzieży zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 53 z Krakowa (Szkolne Koło PTTK nr 22) –
26 uczestników. Na drugim miejscu w tej kategorii uplasowała się młodzież reprezentująca
Szkolne Koło PTTK nr 8 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci
Niewidomych i Słabowidzących z Krakowa – 12 osób. Warto odnotować udział w zlocie
młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 7 z Krakowa zrzeszonej w Szkolnym Kole PTTK nr 10.
Drużyny młodzieżowe, które zajęły dwa pierwsze miejsca w rywalizacji wyróżnione zostały
pucharami, które wręczyli: Prezes Oddziału Krakowskiego PTTK kol. Kazimierz Synowski
i Przewodnicząca Oddziałowej Komisji Turystyki Górskiej kol. Barbara Kic.
W grupie osób dorosłych, oprócz wcześniej wymienionych kół, licznie reprezentowane były:
Koło PTTK nr.27 ze Skawiny – 20 osób, Koło PTTK nr 45 – 20 osób, Zrzeszenie Sportu i
Turystyki „Ogniwo” z Krakowa – 30 osób. Na mecie zlotu zameldowały się również grupy
turystów z: Oddziału PTTK Beskid z Nowego Sącza – 40 osób, Oddziału PTTK w Rabce –
20 osób (w tym duża grupa młodzieży), a także turyści z Nowego Targu, Bielska-Białej,
Suchej Beskidzkiej i Wadowic.
Na mecie zlotu organizatorzy dokonywali potwierdzeń zdobytych punktów do Górskiej
Odznaki Turystycznej, stemplowali wydawnictwa i książeczki GOT okolicznościowym
stemplem oraz rozprowadzali odpłatnie pamiątkową odznakę zlotową.
Komisja Turystyki Gorskiej dziękuje kolegom z Koła nr 1 Pielgrzym i księdzu prof.
Maciejowi Ostrowskiemu za organizacje i odprawienie Mszy Świętej.
przygotował Marian Garus – KTG
zdjęcia Julian Ślusarczyk
Przewodnicząca Oddziałowej KTG
kol. Barbara Kic wręcza puchar
przedstawicielom Szkolnego Koła
PTTK nr 22 przy SP nr 53 w Krakowie
(I miejsce w kat. młodzież)
Prezes Oddziału Krakowskiego PTTK
kol. Kazimierz Synowski wręcza
puchar przedstawicielowi Koła PTTK
nr 1 Pielgrzym
(II miejsce w kat. dorośli)

Przedstawiciele Koła Grodzkiego PTTK oraz
Szkolnych Kół PTTK nr 22 i nr 8 po ceremonii
wręczenia pucharów przez Prezesa Oddziału
Krakowskiego PTTK
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Zakończenie „Rajdu na raty”
W dniu 18 września 2011 r. VII etapem, przy
schronisku PTTK na szczycie Lubonia Wielkiego
(1022 m npm) w Beskidzie Wyspowym, zakończył
się tegoroczny 45. w historii Oddziału Krakowskiego
PTTK górski „Rajd na raty”. Organizatorem Rajdu
była Oddziałowa Komisja Turystyki Górskiej.
Tegoroczny Rajd, którego od lat głównym celem jest
propagowanie zdobywania Górskiej Odznaki Turystycznej i piękna polskich Beskidów, 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

Tegoroczny Rajd cieszył się dużym zainteresowaniem turystów. Temu zainteresowaniu
sprzyjała pogoda. Większość etapów Rajdu odbywało się, w przeciwieństwie do roku 2010,
przy pięknej słonecznej pogodzie podkreślającej niepowtarzalne piękno naszych Beskidów.
Na wyznaczonych szczytach – punktach etapowych w godz. 12-14 dyżurowali członkowie
Oddziałowej Komisji Turystyki Górskiej dokonując potwierdzeń w dzienniczkach rajdowych
i potwierdzając zdobycie punktów do Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK. Na ostatnim
etapie Rajdu potwierdzeń tych dokonywali okolicznościowym stemplem Rajdu. Tradycyjnie,
wszyscy turyści, którzy zgodnie z regulaminem ukończyli Rajd otrzymali z rąk organizatorów
pamiątkowe plakietki.
W imprezie wzięło udział ponad 480 uczestników (nie licząc I etapu – rozpoczęcia sezonu),
a 145 osób ukończyło Rajd i zaliczyło minimum cztery spośród siedmiu wymaganych
szczytów – etapów. Wyjątkowo tłumnie było na etapach jesiennych, kiedy aura była wręcz
wymarzona dla górskich wędrówek.
Jak zwykle dopisała młodzież z krakowskich szkół, a w szczególności ze:
- Szkoły Podstawowej nr 53 zrzeszonej w Szkolnym Kole PTTK nr 22,
- SOSW dla dzieci niewidomych i słabowidzących zrzeszonej w Szkolnym Kole PTTK nr 8,
- Szkoły Podstawowej nr 7 zrzeszonej w Szkolnym Kole PTTK nr 10 „Podróżnik”.
Dziękujemy serdecznie młodzieży z tych szkół, wychowawcom, opiekunom i rodzicom.
W grupie dorosłych najliczniejsza grupa reprezentowana była przez Koło Grodzkie PTTK.
Turyści z tego koła obecni byli na każdym etapie Rajdu w liczbie 40-50 osób. Koło Grodzkie
włączyło na stałe do swojego kalendarza imprez górskich oddziałowy Rajd na Raty.
Pragniemy jeszcze raz podziękować za to Zarządowi i członkom Koła Grodzkiego. Wśród
uczestników tegorocznego Rajdu liczną grupę stanowili członkowie Koła nr 45, obecni na
wszystkich etapach rajdu oraz turyści indywidualni zrzeszeni w różnych kołach Oddziału.
Organizatorzy apelują do członków wszystkich kół Oddziału Krakowskiego PTTK o
propagowanie aktywnego wypoczynku w górach poprzez zdobywanie Górskiej Odznaki
Turystycznej i jeszcze liczniejszy udział w przyszłorocznej edycji „Rajdu na raty”.
przygotował Marian Garus – KTG
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Imprezy Komisji Turystyki Górskiej w sezonie 2012
Oddziałowa Komisja Turystyki Górskiej zaprasza turystów w sezonie 2012 na następujące
imprezy górskie:
1) rozpoczęcie sezonu turystyki górskiej na Hali Łabowskiej w Beskidzie Sądeckim
(22 kwietnia 2012 r.), główny organizator Oddział Nowosądecki PTTK;
2) LVIII Zlot Turystów Górskich na Hali Krupowej (7 października 2012 r.);
3) XLVI Rajd na raty „Siedem Wierchów Beskidzkich” (22 kwietnia – 23 września 2012 r.).
Etapy rajdu na raty:
Hala Łabowska 1061 m (Beskid Sądecki) (rozpoczęcie)
Obidowiec 1106 m (Gorce)
Wielki Rogacz 1182 m (Beskid Sądecki)
Hala Boracza 854 m (Beskid Żywiecki)
Równica 884 m (Beskid Śląski)
Gorc Troszacki 1135 m (Gorce)
Leskowiec 922 m (Beskid Mały) (zakończenie)

I etap
II etap
III etap
IV etap
V etap
VI etap
VII etap

22 kwietnia
13 maja
27 maja
3 czerwca
17 czerwca
9 września
23 września

Organizatorzy serdecznie zapraszają na górskie szlaki
przygotował Marian Garus - KTG

45 lat KKPTG za nami
Założony w 1966 roku przez grupę entuzjastów górskich wędrówek Krakowski
Klub Przodowników Turystyki Górskiej skończył w bieżącym roku 45 lat. Było ich
najpierw … . Z szacunkiem wymieńmy tych wszystkich, którzy zakładali Klub
i należąc do niego od początku, dotrwali w Klubie aż do dziś. Są to, według
numerów legitymacji: Andrzej Łączyński (3), Ryszard Biliński (9), Artur Rotter
(16), Zofia Łączyńska (18), Jan Malik (21), Jerzy Czajowski (26), Roman Kawula
(44), Maria Matus (53), Janusz Satora (58), Mieczysław Zabawa (60), Bolesław Wołoszyn
(69), Jerzy Łaszkiewicz (92), Stefan K. Rzonca (93) i Zbigniew Kresek (97). Należą im się
serdeczne podziękowania i za pomysł, i za wierność!
Potem dołączali kolejni miłośnicy gór, należący do grona przodowników turystyki górskiej.
Szeregi Klubu zaszczyciło swoją obecnością w ciągu 45 lat jego działalności około 530 osób.
W latach 60-tych, 70-tych i 80-tych ub. wieku tytuł przodownika turystyki górskiej nie tylko
przynosił splendor związany z przynależności do wysokokwalifikowanej kadry górskiej,
dawał też wymierne korzyści w postaci zniżek przy korzystaniu z obiektów PTTK,
umożliwiał prowadzenie licznych wycieczek i obozów górskich, był bardzo zbliżony rangą
do statusu przewodnika górskiego. Zmiany systemowe w Polsce końca lat 80-tych przyniosły
ze sobą konkurencję wolnorynkową także w turystyce górskiej oraz istotny regres działalności społecznej. Obecnie, w czasach totalnej komercjalizacji, bycie przodownikiem stało się
działalnością elitarną, choć określenie „przodownik” może nie najlepiej kojarzy się, zwłaszcza osobom pamiętającym czasy socjalistycznej nowomowy PRL-u. Dziś funkcja
przodownika Turystyki Górskiej wiąże się wyłącznie z pasją górską, z edukacją młodszych
pokoleń miłośników gór, z prawdziwą działalnością społeczną. Jest ona dopełnieniem zawodowej i z założenia komercyjnej predyspozycji przewodnika górskiego. I wydaje się, że tak
być powinno. Pamiętajmy jak wielu znakomitych - dawnych i obecnych, przewodników
górskich, taterników i alpinistów przebyło na początku swojej górskiej drogi etap związany ze
zdobywaniem Górskiej Odznaki Turystycznej, a czasem także przynależności do klubów
przodownickich. I zazwyczaj nie wynikało to z przymusu, lecz z wyboru. Bo taka była
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naturalna kolej rzeczy - stopniowe poznawanie gór i konsekwentny rozwój górskich zainteresowań. Dziś często bywa inaczej, utarła się droga na skróty, która bywa zdradliwa. Tym
bardziej winniśmy pielęgnować klubową historię i przynależność klubową.
Krakowski Klub Przodowników Turystyki Górskiej był od początku klubem niezwykle
prężnym i nadal jest jednym z największych istniejących w Polsce klubów górskich, choć
zakres jego działalności i aktywność członków w naturalny sposób uległy ograniczeniu.
Z upływem lat wykrusza się kadra, najlepsi z najlepszych odchodzą na ostatnią wędrówkę,
a młodych przybywa niewielu. KKPTG zrzesza obecnie 98 członków, turystów górskich
należących do elitarnego grona przodowników Turystyki Górskiej, posiadających specjalistyczne kwalifikacje z różnorodnymi uprawnieniami przewodnickimi na czele. Należymy do
specyficznej grupy ludzi, którzy całe swoje życie związali z górami, dla których góry to pasja
i przygoda, a dłuższy pobyt na nizinach traktowany jest jak kara za grzechy. Plecak i górska
ścieżka, to dla nas synonimy wolności i swobody, a widok z polany, z grani, ze szczytu jest
najlepszą nagrodą za trudy podejścia. Za każdym zakrętem naszej górskiej ścieżki czeka
kolejna tajemnica warta odkrywania, wciąż od nowa i od nowa.
Dziękuję wszystkim członkom KKPTG za wkład pracy na rzecz naszego Klubu, dziękuję
aktualnym jego członkom za wytrwałość. Życzę zdrowia, nieprzemijających górskich emocji
i wzajemnej sympatii. Do zobaczenia na górskich szlakach!
Świętując ten jubileusz pamiętajmy o następnym, który przypada już (albo dopiero) za 5 lat.
A więc przed nami 50-tka! Trzeba dotrwać w dobrej kondycji.
Prezes KKPTG Jacek Płonczyński

Powyżej przedstawiliśmy okolicznościowy artykuł wstępny Prezesa Krakowskiego Klubu
Przodowników Turystyki Górskiej do jubileuszowego wydania GOTKA jako uzupełnienie
artykułu Jerzego R. Mikulca zamieszczonego w Biuletynie Informacyjnym nr 68.
Nadmienić należy, że z okazji jubileuszu szereg członków Klubu zostało uhonorowanych
różnego rodzaju wyróżnieniami:
Złotym Krzyżem Zasługi - Tadeusz Żelazny, Srebrnym
Krzyżem Zasługi – Jerzy R. Mikulec, Odznaką resortową
„Za zasługi dla turystyki” – Jerzy Łaszkiewicz, Julian
Ślusarczyk, Stefan K. Rzonca. Medale zostały wręczone
uhonorowanym podczas obchodów Światowego Dnia
Turystyki 27 września 2011 r. w Muzeum Armii Krajowej
przez wicewojewodę małopolskiego Andrzeja Harężlaka.
Podczas walnego zebrania Klubu w dniu 13 października
2011 r. z rąk prezesa Oddziału Krakowskiego PTTK
wyróżnienia otrzymali: Medal Komisji Turystyki Górskiej
Zarządu Głównego PTTK – Alina Dąbrowska, Marian
Garus, Bogdan Jakubowski, Tadeusz Plinta, Jan
Wypartowicz; Odznakę „Honorowy Przodownik TG
PTTK” – Waldemar Gońka (jako nowomianowany) oraz
Stefan K. Rzonca, Julian Ślusarczyk, Tadeusz Żelazny
(powtórne przyznanie – odznaka wg nowego wzoru);
Odznakę „25 lat w KKPTG” – Stefan Soja (leg. 106),
Krzysztof Hubicki (leg. 107); Dyplom Zarządu Oddziału
Krakowskiego PTTK – Danuta Rypeść, Małgorzata Mazur.
Wcześniej w dniu 11 maja 2011 r. podczas majowych
uroczystości Jacek Płonczyński został wyróżniony Srebrną Uroczystości z okazji Światowego Dnia Turystyki.
1. Wicewojewoda małopolski Andrzej Harężlak
Honorową Odznaką PTTK i Odznaką „25 lat w PTTK”.
dekoruje Jerzego R. Mikulca Srebrnym Krzyżem
Zasługi. 2. Reprezentacja KKPTG: J.R. Mikulec,
T. Żelazny, S.K. Rzonca.
foto: J. Ślusarczyk
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Spotkania Klubu Prezesów Komisji Kół
Komisja Kół, w 2012 roku, zaprasza na spotkania Klubu Prezesów w następujących terminach:
16 STYCZNIA

W programie: spotkanie z działaczami Komisji Turystyki Górskiej.

20 LUTEGO

W programie: podsumowanie działalności kół w 2011 r.

19 MARCA

W programie: spotkanie z działaczami Koła Grodzkiego i BORT.

16 KWIETNIA

W programie: Jajeczko Wielkanocne.

21 MAJA

W programie: prelekcja „Podróż na Kresy”.

17 WRZEŚNIA

W programie: konkurs (tematyka zostanie ogłoszona na wiosnę 2012).

15 PAŹDZIERNIKA W programie: spotkanie z działaczami Koła Organizatorów Turystyki.
19 LISTOPADA

W programie: sprawy organizacyjne oraz ustalenie programu Komisji
na rok 2013.

17 GRUDNIA

W programie: Opłatkowy Klub Prezesów.

Wszystkie spotkania w roku 2012 odbywać się będą w siedzibie Oddziału Krakowskiego
PTTK w Krakowie przy ul. Zyblikiewicza 2b; godzina rozpoczęcia: 16.30.
przewodniczący Komisji
Janusz Worotniak

Sprawozdania roczne za 2011 rok
Przypominamy o składaniu sprawozdań rocznych ze stanu organizacyjnego i działalności
programowej jednostek organizacyjnych Oddziału Krakowskiego PTTK za rok 2011, które
należy sporządzić na dostarczonych formularzach w nieprzekraczalnym terminie do dnia
10 stycznia 2012 roku. Po tym terminie jednostki będą wykazywane jako te, które nie złożyły
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.
sekretarz Oddziału Andrzej Kusiak

Składki członkowskie w roku 2012
Uchwała nr 71/Z/2011
Zarządu Oddziału Krakowskiego PTTK z dnia 23 listopada 2011 r.

w sprawie: ustalenia wysokości składek członkowskich w Oddziale Krakowskim PTTK na rok 2012
Zarząd Oddziału Krakowskiego PTTK na podstawie uchwały Zarządu Głównego PTTK nr 251/XVII/2011
z dnia 23 września 2011 r. uchwala, co następuje:
1. Wysokość składki członkowskiej dla członków zwyczajnych Oddziału Krakowskiego PTTK
w roku 2012 wynosi:

składka normalna:
składka ulgowa pełna:
składka ulgowa niepełna:

40,00 zł (za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012)
20,00 zł (za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012)
10,00 zł (za okres od 1 września do 31 grudnia 2012)

Wysokość składki członkowskiej dla członków wspierających Oddział Krakowski PTTK wynosi
minimum 50,00 zł.
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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 przekazywanej przez Oddział do Zarządu Głównego PTTK
w 2012 roku ustala się w następujących wysokościach:
za każdą osobę opłacającą składkę normalną
19,00 zł
za każdą osobę opłacającą składkę ulgową
10,00 zł
za każdą osobę opłacającą składkę ulgową niepełną
7,00 zł
4 Składki członkowskie wnosi się jednorazowo w terminie do 31 grudnia 2012 r.
5. Uprawnieni do opłacania składki członkowskiej ulgowej:
- opiekunowie szkolnych kół PTTK,
- osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,
- młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca do ukończenia 26 roku życia,
- jedno z rodziców lub opiekun prawny osoby małoletniej opłacający składkę za każde dwie osoby
małoletnie (składka rodzinna),
- emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
- bezrobotni.
6. Uprawnieni do opłacania składki członkowskiej ulgowej niepełnej:
- osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,
- młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca do ukończenia 26 roku życia.
Uprawnieni do zwolnienia z opłacania składki członkowskiej:
- Członkowie Honorowi PTTK, Członkowie Honorowi Oddziału Krakowskiego PTTK;
- dzieci i młodzież z domów dziecka, zakładów opiekuńczych oraz szkół specjalnych do ukończenia
nauki w szkołach ponadgimnazjalnych.
7. Przedłużenie ważności legitymacji członka PTTK następuje przez naklejenie na legitymację
znaczka określającego termin jej ważności, i tak:
- naklejenie znaczka oznaczonego literą N oraz terminem 01.01.2012 – 31.03.2013
- naklejenie znaczka oznaczonego literą U oraz terminem 01.01.2012 – 31.03.2013
- naklejenie znaczka oznaczonego literą U oraz terminem 01.09.2012 – 31.03.2013
- naklejenie znaczka oznaczonego literą Z oraz terminem 01.01.2012 – 31.03.2013
8. Wysokość wpisowego do PTTK ustalono na:
10,00 zł dla osób opłacających składkę normalną
6,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową
5,00 zł dla osób będących uczniami szkół do poziomu szkoły ponadgimnazjalnej.
9. Kwota wpisowego zawiera opłatę za legitymację i znaczek organizacyjny.
Ustala się opłatę za legitymację PTTK w wysokości 5,00 zł będącą kosztem wykonania oraz
dystrybucji przez ZG PTTK legitymacji i znaczka.
10. W dyspozycji Oddziału pozostają środki stanowiące różnicę pomiędzy wysokością składki
członkowskiej pomniejszonej o część należną ZG, środki pochodzące z wpisowego po wniesieniu
przez Oddział opłaty za legitymację oraz w całości środki pochodzące ze składek członków
wspierających wnoszone w Oddziale.
11. Osoby, które do dnia 31 grudnia nie opłaciły składki za rok 2011, a nie chcą utracić ciągłości
przynależności do PTTK (art. 16, ust. 1 pkt. 2 oraz art. 16 ust. 2 Statutu PTTK), mogą to uczynić
przy opłacaniu składki za rok 2012, ale nie później niż do 31 marca 2012 r.
Osoby te opłacają składkę według zasad zawartych w uchwale 135/XVII/2010 z 25 września 2010 r.
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12. W przypadku utraty legitymacji PTTK należy zgłosić się do Oddziału w celu uzyskania duplikatu
legitymacji, po opłaceniu kosztu legitymacji w kwocie 5,00 zł oraz uregulowania obowiązującej
składki jak w pkt. 1.
Uchwała została podjęta jednogłośnie przy obecności ośmiu osób uprawnionych do głosowania.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 2012 r.
Sekretarz Oddziału Krakowskiego PTTK
Andrzej Kusiak

Z Kroniki Żałobnej
W roku 2011 odeszli od nas na wieczną wędrówkę:
Jan Janusz Czyszczonik [zm. 09.07.2011] - wieloletni niestrudzony działacz
PTTK, Członek Honorowy PTTK i Oddziału Krakowskiego PTTK, Honorowy
Prezes Koła Grodzkiego w Oddziale Krakowskim PTTK; w okresie swej bogatej działalności
był: członkiem ZG PTTK, członkiem zarządu Krakowskiego Oddziału Wojewódzkiego
PTTK, członkiem prezydium zarządu Oddziału Krakowskiego PTTK, prezesem Koła
Grodzkiego w Oddziale Krakowskim PTTK; inicjator organizowanych od 1972 r. przez Koło
Grodzkie Akcji „Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa” oraz „Nie siedź w domu idź na
wycieczkę”; przodownik GOT i OTP.
Odznaczony: Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Honorową Odznaką PTTK, Medalem 50-lecia
PTTK, oraz wieloma innymi odznaczeniami i wyróżnieniami.
Pochowany na cm. Batowickim.
Jadwiga Kocurek [zm. 12.11.2011 w wieku 100 lat i 8 miesięcy] - przewodnik
miejski.
Pochowana na cm. na Pasterniku.
opracował Jan Laurynów

Kilka słów o Białce Tatrzańskiej
Białka Tatrzańska wieś letniskowa na Pogórzu Spisko-Gubałowskim nad rzeką Białką.
Obecnie również prężny ośrodek rekreacji zimowej. W centrum wsi znajduje się zabytkowy
drewniany kościół pw św. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, który zbudowali około
1700 r. miejscowi cieśle – Jędrzej Topór i Jan Chlipalski w miejscu strawionego przez pożar
kościoła z roku 1636. Świątynia przestała pełnić funkcję kościoła parafialnego w roku 1921,
kiedy to powstał, z inicjatywy księdza Jana Madeja, wzniesiony po przeciwnej stronie drogi,
nowy, murowany kościół. Podobnie jak okoliczne świątynie drewniane pokryty jest gontem,
składa się z prezbiterium, nawy oraz wieży z nadwieszaną izbicą i hełmem. Wnętrze barokowe. Wyposażenie świątyni, głównie późnobarokowe i rokokowe. Na ścianach świątyni
resztki polichromii z XIX w. Kościół okolony jest murowanym ogrodzeniem, w którym
zachowały się bramy z XVIII i XIX wieku. Wokół liczne lipy – zabytki przyrody.

biuletyn informacyjny
kwartalnik organizacyjny Oddziału Krakowskiego PTTK. 31-029 Kraków, ul. Zyblikiewicza 2b
www.krakow.pttk.pl
red. naczelny Krzysztof R. Hubicki
numer zamknięto dnia 5 grudnia 2011 r.
zdjęcie na pierwszej stronie: J. Skrycki – Białka Tatrzańska. Drewniany kościół z XVII w.
pw św. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

