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XXXVIII Zjazd Oddziału Krakowskiego PTTK 

W dniu 13 KWIETNIA 2013 r. odbył się XXXVIII Zjazd 

Oddziału Krakowskiego PTTK. Na wstępie prezes ustępują-

cego Zarządu Oddziału kol. Kazimierz Synowski przywitał 

przybyłych gości i delegatów, wśród których obecny był skarb-

nik ZG PTTK kol. Jerzy Kapłon. Następnie odczytano list intencyjny prezesa ZG PTTK kol. 

Lecha Drożdżyńskiego. Przewodniczący Prezydium Zjazdu kol. Marian Garus zaproponował 

by minutą ciszy uczcić zmarłych w trakcie kadencji członków Oddziału. Po tej ceremonii 

nastąpiło uroczyste wręczenie wyróżnień. W imieniu Zarządu Głównego PTTK wyróżnienia 

wręczał kol. Jerzy Kapłon. Złotą Honorową Odznakę PTTK otrzymała: Urszula Ormicka; 

Brązową Honorową Odznakę PTTK otrzymali: Joanna Czerniak, Roman Ficek, Andrzej 

Grabowski, Grzegorz Hubicki, Bernadetta Nowak; Odznakę „Zasłużony w pracy wśród 

młodzieży” otrzymali: złotą – Tomasz Z. Adamek, Stanisław Doniec, srebrną – Maciej 

Aleksandrowicz, Andrzej Szczepek, brązową – Rafał Daniec; Dyplom ZG PTTK otrzymali: 

Andrzej Chmura, Małgorzata Dąbrowska, Jacek Doniec, Elżbieta Dziektarz, Jan Falkus, 

Krzysztof Florczyk, Karolina Goćwin, Krystyna Goćwin, Joanna Groele, Alicja Kapłon, 

Krystyna Mika, Anna Mikołajewska, Anna Nechay, Anna Niedzielska, Anna Stalmach, 

Andrzej Studziński, Marta Szydłowska, Janusz Worotniak, Antonii Zapała; Dyplom wraz 

z medalem honorowym „Za pomoc i współdziałanie” otrzymali: Wojciech Koranowicz, Jan 

Stopczyński, Mieczysław Święcicki, Księgarnia MATRAS, ZIKO Sp. z o.o.; Odznakę 50 lat 

w PTTK: Wojciech Biedrzycki, Zbigniew Kresek, Barbara Krawczyk, Kazimierz Nowacki, 

Janusz Zdebski. Wręczono również kilka dyplomów Oddziału Krakowskiego PTTK. 

Następnie prezes ustępującego zarządu kol. Kazimierz Synowski przedstawił sprawozdanie 

z działalności za lata 2009-2013. Po tym przystąpiono do procesu nadania godności Członka 

Honorowego, w wyniku czego nowymi członkami Honorowymi Oddziału Krakowskiego 

PTTK zostali: Marian Garus, Barbara Grochola-Korusiewicz, Barbara Krawczyk, Andrzej 

Kusiak, Stanisław Welc, Ewaryst Wiśniewski, Tadeusz Żelazny. Przegłosowano również 

wniosek do ZG PTTK o przedstawienie Walnemu Zjazdowi PTTK kandydaturę Barbary 

Guzik do nadania godności Członka Honorowego Towarzystwa. Po tej części prezes 

Oddziałowej Komisji Rewizyjnej kol. E. Dziektarz przedstawiła sprawozdanie z działalności 

Komisji za lata 2009-2013. Po dyskusji Zjazd udzielił absolutorium ustępującym władzom. 

Następnie przystąpiono do wyboru nowych władz Oddziału. W wyniku przeprowadzonych 

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 
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głosowań prezesem Oddziału Krakowskiego PTTK na XXXII kadencję została kol. 

Urszula Ormicka. Do Zarządu Oddziału weszli: Kamil Barwacz, Krystyna Grdal, Barbara 

Kic, Józef Mej, Barbara Petrykowska, Janusz Worotniak, Elżbieta Woźniak. Oddziałową 

Komisję Rewizyjną reprezentować będzie kol. Jan Laurynów. Pozostali członkowie 

Komisji: Teresa Cieślik-Sapiejka, Krzysztof Florczyk, Stefan Grzechnik, Grażyna Kmiecik. 

Sądowi Koleżeńskiemu przewodniczył będzie kol. Sławomir Sroka, a w pracy pomagać 

mu będą: Marian Garus, Aleksandra Mazur, Marek Mrozowski, Wiktoria Otfinowska. 

Delegatami na Regionalną Konferencję Oddziałów zostali: Kamil Barwacz, Barbara 

Guzik, Jeryz Kapłon, Barbara Kic, Zdzisław Korusiewicz, Zbigniew Kresek, Jan Laurynów, 

Urszula Ormicka, Barbara Petrykowska, Kazimierz Synowski, Krzysztof Szafraniec, 

Julian Ślusarczyk, Stanisław Welc, Elżbieta Woźniak. Na zakończenie Zjazdu wystąpiła 

nowo wybrana prezes Oddziału kol. Urszula Ormicka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 13 kwietnia 2013 r. XXXVIII Zjazd Oddziału Krakowskiego PTTK wybrał nowy zarząd Oddziału. 
Od lewej: prezes – Urszula ORMICKA, I wiceprezes – Janusz WOROTNIAK, skarbnik – Barbara KIC,  

członek zarządu – Barbara PETRYKOWSKA, II wiceprezes – Elżbieta WOŹNIAK,  
członek zarządu – Kamil BARWACZ, członek zarządu Józef MEJ, sekretarz – Krystyna GRDAL 

 
zdj. J. Ślusarczyk 
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Jubileusz Koła Przewodników Miejskich nr 31 

Koło Przewodników Miejskich PTTK Nr 31 obchodziło niedawno jubileusz 

5-lecia założenia. Z tej okazji Prezes Koła postanowił przybliżyć jego 

działalność i dokonania. Koło zostało utworzone 10 grudnia 2007 r. przez 

grupę 12 przewodników miejskich, wśród których znaleźli się: Grzegorz 

Brzostek, Grzegorz Ciemała, Ryszard Jurek, Piotr Kapłon, Anna Mikołajewska, Anna 

Nechay, Stefania Słobodzian, Anna Stalmach, Marta Szydłowska, Maria Wach, Krystyna 

Warelis i Janusz Worotniak. Podczas spotkania inauguracyjnego wybrano władze koła, które 

określiły cele i kierunki działania. Celami naszej działalności stały się takie zagadnienia jak: 

- doskonalenie zawodowe przewodników poprzez szkolenia, wycieczki programowe, udział 

w odczytach, wystawach itp.; 

- organizacja imprez związanych ze zwiedzaniem  Krakowa; 

- udział w uroczystościach okolicznościowych; 

- integracja środowiska przewodnickiego poprzez kontakty z innymi organizacjami przewod-

nickimi w Krakowie. 

Władzami Koła w bieżącej kadencji są: Zarząd: Prezes – Janusz Worotniak, Wiceprezes – 

Krystyna Warelis, Skarbnik – Anna Stalmach, Sekretarz – Anna Mikołajewska; Komisja 

Rewizyjna: Przewodnicząca – Violetta Kołacz, Zastępca – Alicja Stanach, Członek – Grażyna 

Krokowska. Aktualnie Koło liczy 26 członków. 

Sztandarowym przedsięwzięciem Koła jest coroczna akcja „Przewodnicy PTTK Dzieciom”, 

organizowana z okazji Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego. Ta społeczna 

Akcja skierowana jest do dzieci poszkodowanych przez los, a wywodzących się z ośrodków 

szkolno-wychowawczych,  placówek opiekuńczych, domów dziecka, ośrodków dla dzieci 

niewidomych i słabowidzących, klas integracyjnych i świetlic środowiskowych. Są to pla-

cówki nie tylko z Krakowa, ale i z wielu okolicznych miejscowości, takich jak np.: Bydlin, 

Świątniki Górne, Wieliczka, Skawina, Siedlec, Prusy, Olkusz czy Siepraw. Informacje o akcji 

„drogą pantoflową” wyszły nawet poza granice województwa i w efekcie dwukrotnie uczest-

niczyły w niej grupy z Podkarpacia (Jasło) i Lubelszczyzny (Urzędów). Patronem tych akcji 

jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Jej celem jest nieodpłatne oprowadzanie 

podopiecznych z wyżej wymienionych placówek po naszym mieście. W każdej akcji przepro-

wadzanej w styczniu lub lutym brało udział ok. 300 dzieci i młodzieży, dla których często 

była to jedyna okazja do zwiedzania Krakowa. Łącznie, w sześciu dotychczas przeprowadzo-

nych akcjach, mieliśmy około 1880 uczestników. Dla naszych młodych gości przygotowy-

wano programy artystyczne, w których prezentowały się dziecięce zespoły regionalne, 

zespoły tańca nowoczesnego, chór i zespoły instrumentalne. Mali artyści prezentowali się 

na zasadzie „Dzieci występują dla Dzieci”, co niosło ze sobą bardzo pozytywne skutki 

edukacyjne dla obu stron. Przedstawienia te odbywały się w sali widowiskowej Wojskowego 

Klubu Garnizonowego. Młodym turystom wręczano również wydawnictwa o Krakowie i naszym 

regionie, gadżety i pamiątki regionalne oraz słodycze. Środki na realizację akcji pozyskiwano 

z niewielkiej dotacji Urzędu Marszałkowskiego, od sponsorów oraz ze składek członkow-

skich. Finalnym akcentem każdej akcji były gale przewodnickie przeprowadzane po zakoń-

czeniu wszystkich imprez organizowanych w naszym województwie. Na tych galach 

prezentowano przebieg akcji i dokonywano ich podsumowania. Kolejnym polem działania 

Koła było doskonalenie warsztatu przewodnickiego naszych członków poprzez organizowa-

nie szkoleń. Łącznie przeprowadzono 17 szkoleń, czyli średnio 3-4 szkolenia w roku. Odbyły 

się one m.in. na Salwatorze, na Cmentarzu Rakowickim, w Podgórzu, Domu Jana Matejki, 

na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego „Płaszów”, w Fabryce „Emalia” przy 

ul. Lipowej, w Muzeum Sztuki Współczesnej, w Oddziałach Muzeum Historycznego Miasta 
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Krakowa przy ul. Pomorskiej i w Kamienicy Hipolitów, w Muzeum 

Młodej Polski i w kombinacie metalurgicznym Arcelor Mittal. 

W szkoleniach tych uczestniczyli również przewodnicy z innych  

jednostek: Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych, Oddziału 

Wojskowego PTTK, Oddziału Hutniczego, Klubu Przewodników 

Beskidzkich i Terenowych oraz przewodnicy niezrzeszeni. 

W ramach integracji środowiska przewodnickiego członkowie Koła 

brali udział w wielu imprezach okolicznościowych: 20-lecie Stowa-

rzyszenia Przewodników Turystycznych w Krakowie, wyjazdy na 

organizowane cyklicznie przez Oddział PTTK w Chrzanowie 

przewodnickie „Spotkania przy Miedzy”, uroczystości rocznicowe 

w Muzeum Czynu Niepodległościowego, pożegnanie Prof. Stani-

sława Waltosia – Dyrektora Muzeum UJ w Collegium Maius. 

Wsiedzibie Oddziału Krakowskiego eksponowana była wystawa 

fotogramów „Praskie klimaty” autorstwa Anny i Janusza Mikoła-

jewskich. Aktualnie prezentowana ekspozycja nosi tytuł „Śladami 

polskich królów Sasów”. Zwiedzano też wystawy: „Skarby Korony 

Hiszpańskiej” oraz „Turner – malarz żywiołów”, prezentowane 

w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego. W okresie Bożego 

Narodzenia uczestniczono w tradycyjnych „Opłatkach przewodnic-

kich” u Kardynała Stanisława Dziwisza. W dniu 30 czerwca 2012 

roku zorganizowano integracyjno-szkoleniowy wyjazd na teren 

powiatów bocheńskiego i brzeskiego, gdzie zwiedzano Szczepanów 

– miejsce narodzin świętego Stanisława, biskupa i męczennika, 

rycerskie zamki z Dębnie i Nowym Wiśniczu oraz Dworek-Muzeum  

Jana Matejki na Koryznówce. W dniach 5–7 października 2012 r. 

uczestniczono w I Warsztatach Przewodnickich Samorządu Prze-

wodnickiego Województwa Małopolskiego, organizowanych przez 

Oddział PTTK w Nowym Sączu. Oprócz tego odbywały się 

spotkania wewnątrz Koła: Jajeczko Wielkanocne, Opłatek przed 

Świętami Bożego Narodzenia oraz ogniska towarzyskie urządzane 

w okresie letnim, co miało sprzyjać integracji środowiska 

przewodnickiego. Smutnymi wydarzeniami w życiu Koła była nagła 

śmierć zasłużonych przewodniczek Jasi Krupy oraz Alicji Piech. 

Nasze delegacje uczestniczyły w uroczystościach pogrzebowych 

obu koleżanek. Jesienią 2012 r. przed zbliżającą się 5. rocznicą 

utworzenia Koła postanowiliśmy wybrać sobie patrona. Wyboru 

dokonano podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego 23 listo-

pada 2012 r. Został nim Ambroży Grabowski. Jego kontrkandyda-

tami byli Stanisław Wyspiański i Karol Estreicher. Dla uczczenia tej 

rocznicy zorganizowano 8 grudnia, w przytulnych wnętrzach 

restauracji „Podkowa” przy Placu Wolnica na Kazimierzu, uroczy-

stość jubileuszową połączoną z tradycyjnym Opłatkiem, na którą 

zaproszono również przyjaciół naszego Koła. Podczas tego 

spotkania Prezes Oddziału kol. Kazimierz Synowski wręczył nam Dyplom Zarządu Oddziału 

Krakowskiego za pracę społeczną na rzecz PTTK. Ponadto 13 przewodników zostało 

uhonorowanych Dyplomem Koła. Bieżący rok rozpoczęliśmy kolejną, udaną akcją dla dzieci 

i planujemy realizację kolejnych przedsięwzięć przewodnickich.  
Opracował  

Prezes Koła Janusz Worotniak 

 
 

Ambroży Grabowski (1782-1868) 

urodził się w Kętach. Ojciec Jan 

Chrzciciel Grabowski był organistą 

w kościele parafialnym i handlarzem, 

a matka Teresa z Florkiewiczów 

pochodziła z mieszczan kęckich. 

Ambroży Grabowski w 1797 r. przybył 

do Krakowa i zatrudnił się w księgarni 

Antoniego Gröbla, w której pracował 

20 lat. W latach 1818-1837 prowadził 

własną księgarnię przy ul. Grodzkiej. 

Dzięki znacznemu majątkowi 

uzyskanemu dzięki posiadaniu księgarni 

mógł ją zamknąć i od tej pory oddał się 

badaniu historii miasta, jego zabytków 

i panujących w nim obyczajów. Ciężką, 

żmudną pracą przy gromadzeniu 

pamiątek narodowych i dokumentów 

zgromadził potężny zbiór archiwaliów. 

To uczyniło go jednym z największych 

badaczy dziejów Krakowa. Stosowane 

przez niego metody badawcze do dziś są 

wskazówkami dla kolejnych pokoleń 

historyków i muzealników. W 1854 r. 

założył Towarzystwo Przyjaciół Sztuk 

Pięknych. Grabowski posiada też potężny 

dorobek wydawniczy. Wymienić tu 

należy Encyklopedię komiczną, Cuda   

osobliwości natury i sztuki w różnych 

znajdujące się krajach – wydane 

w dwóch tomach, przewodnik Kraków 

i jego okolice, Groby królów polskich   

Krakowie, Starożytności historyczne 

polskie, Ojczyste wspominki, Listy króla 

Władysława IV, Słowniczek 

numizmatyczny, Dawne zabytki miasta 

Krakowa, Starożytnicze wiadomości 

o Krakowie, Skarbniczka naszej 

archeologii. Ambroży Grabowski odkrył 

również, że twórcą głównego ołtarza 

w Kościele Mariackim był Wit Stwosz. 

Pod koniec życia dotknęły go choroby 

wieku starczego. Spoczywa na 

Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. 
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Rozpoczęcie sezonu turystyki górskiej „Wiosna 2013” 

W dniu 21 kwietnia 2013 r. Komisje Turystyki Górskiej Oddziałów PTTK: Krakowskiego im. ks. 

Karola Wojtyły, „Beskid” z Nowego Sącza i „Ziemi Tarnowskiej” z Tarnowa imprezą pod nazwą 

„Wiosna 2013” już po raz dziesiąty zainaugurowały sezon turystyki górskiej w Małopolsce. 

W tym roku na miejsce rozpoczęcia sezonu wybrano bacówkę  Uniwersytetu Poznańskiego na 

Jamnej na Pogórzu Rożnowskim, a głównym organizatorem imprezy była Komisja Turystyki 

Górskiej Oddziału PTTK „Ziemia Tarnowska” z Tarnowa. Przy pięknej, słonecznej i typowo 

wiosennej pogodzie turyści z województwa małopolskiego i śląskiego wędrowali licznymi 

szlakami Pogórza w rejon bacówki i ośrodka rekolekcyjnego O.O. Dominikanów na Jamnej. 

Inauguracja sezonu zgromadziła około 900 osób reprezentujących Oddziały PTTK z województw 

małopolskiego i śląskiego. Najliczniejszą grupę stanowili przedstawiciele Oddziałów 

organizujących imprezę, czyli oddziałów: Krakowskiego – ok. 300 osób, Oddziału „Ziemi 

Tarnowskiej” z Tarnowa – ok. 110 osób, Oddziału „Beskid” w Nowym Sączu – około 90 osób. 

Ponadto gościliśmy turystów z Oddziałów PTTK: w Żywcu, Hutniczo-Miejskiego w Krakowie, 

Wojskowego w Krakowie, w Andrychowie, w Pietrzykowicach Żywieckich, w Nowym Targu, 

w Gorlicach. O godz. 13.00 mszę św. w intencji rozpoczynającego się sezonu górskiego 

w pobliskim Sanktuarium Matki Boskiej Niezawodnej Nadziei odprawił Dominikanin o.o. 

Nikodem Brzózy w asyście ks. dr. Andrzeja Jedynaka proboszcza z Gromnika i ks. Jana Goryla 

z Pietrzykowic. Po zakończeniu mszy uczestnicy przeszli w rejon bacówki, gdzie odbyło się 

oficjalne otwarcie sezonu turystyki górskiej w Małopolsce. Zebranych turystów i honorowych 

gości powitał Prezes Oddziału PTTK „Ziemia Tarnowska” kol. Andrzej Łabno, a oficjalnego 

otwarcia sezonu dokonała Pani Elżbieta Kantor – dyrektor Wydziału Turystyki i Promocji Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego z Krakowa. W inauguracji sezonu uczestniczyli 

równiż przedstawiciele Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego z Tarnowa. Władze PTTK 

reprezentowała kol. Cecylia Jabłońska – członek Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK. Spółkę 

„Karpaty” Schroniska i Hotele Górskie PTTK reprezentował prezes Zarządu Spółki kol. Jerzy 

Kalarus. Puchar organizatorów dla Oddziału najliczniej reprezentowanego na imprezie z rąk 

prezesa Andrzeja Łabno otrzymał Oddział Krakowski PTTK, a odebrał go członek nowo 

wybranego zarządu kol. Kamil Barwacz w towarzystwie przewodniczącej Oddziałowej Komisji 

Turystyki Górskiej kol. Barbary Kic. W inauguracji sezonu brali udział także członkowie 

zarządów i komisji rewizyjnych oddziałów organizujących imprezę, przedstawiciele 

oddziałowych komisji problemowych, liczne grono przewodników górskich i przodowników 

turystyki górskiej. Z kół PTTK zrzeszonych w Oddziale Krakowskim najliczniejsza grupę 

stanowili członkowie koła Grodzkiego – 102 osoby, koła nr 27 ze Skawiny – 53 osoby, koła nr 1 

„Pielgrzym” – 50 osób, koła nr 45 – 40 osób. Licznie reprezentowane były szkolne koła PTTK 

z Oddziału Krakowskiego: koło nr 8 przy SOSW dla dzieci niewidomych i słabowidzących, koło 

22 przy Szkole Podstawowej nr 53, koło nr 10 przy Szkole Podstawowej nr 7. Członkowie 

Komisji Turystyki Górskiej Oddziału Krakowskiego PTTK udzielali informacji dotyczących 

terminów i warunków uczestnictwa w kolejnych, tegorocznych imprezach organizowanych przez 

Oddziałową KTG. Rozpoczęcie sezonu na Jamnej było też dla turystów górskich Oddziału 

Krakowskiego PTTK I etapem kolejnego Rajdu na raty „Siedem Wierchów Beskidzkich”. 

W związku z tym przedstawiciele KTG rozprowadzali wśród zainteresowanych turystów dzienniczki 

rajdowe i szczegółowe programy rajdu oraz dokonywali potwierdzeń „zaliczenia” I etapu rajdu.  
Marian Garus (KTG) 

 zdjęcia Julian Ślusarczyk 
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Lato z B.O.R.T. 

Niżej podajemy terminy i miejsca wycieczek organizowanych latem 2013 roku przez BORT 

Oddziału Krakowskiego PTTK.  

6 lipca*** 
Śląsk Opolski. Strzelce Opolskie (mury miejskie, ruiny zamku zwiedzanie), Dobrodzień 

(zwiedzanie), Olesno (kościół pw. św. Michała, kolumna morowa, zwiedzanie), Krasiejów 

(Jura park), Ozimek (most zwiedzanie). 

Cena: 110,- zł + wstępy ok. 30,- zł 

7 lipca 

Panoramy – Magura Witowska. Chochołów, Masiakówka, Magura Witowska, Witów (trasa 

górska).  

Cena: 65,- zł  

13 lipca 

Bochnia i nie tylko... . Wieliczka (klasztor reformatów, kościół św. Sebastiana, zwiedzanie), 

Bochnia (zwiedzanie najstarszej kopalni soli z przejażdżką łodziami, park archeologiczny, 

średniowieczna osada oraczy), Staniątki (klasztor bernardynek, zwiedzanie), Niepołomice 

(zamek). 

Cena: 65,- zł + wstępy ok. 52,- zł 

14 lipca 
Gorce mniej znane. Szczawa – Gorc Krzemieniecki – Gorc – zejście do Gorczańskiej Chaty 

– Ochotnica Górna (trasa górska).

Cena: 65,- zł 

20-21 lipca 
Z wizytą u Boruty. I dzień: Kraków, Topola Królewska (kolej wąskotorowa zwiedzanie), 

Kłodawa (kościół św. Fabiana i św. Sebastiana, zwiedzanie), Świnice Wareckie, Głogowiec 

(zwiedzanie), Grodzisko (zwiedzanie), Łęczyca (zwiedzanie), obiadokolacja, nocleg; 

II dzień: śniadanie, Tum pod Łęczycą (zwiedzanie), Uniejów (zwiedzanie, pobyt na kąpieli-

sku termalnym), Kraków. 

Cena: 390,- zł + wstępy ok. 60,- zł 

27 lipca*** 
W dolinie Nysy Kłodzkiej. Kraków, Paczków (polskie Carcasonne – mury obronne), Złoty 

Stok (kopalnia złota, zwiedzanie), Kłodzko (twierdza, labirynt, zwiedzanie), w miarę czasu 

ew. ogrody japońskie k/Lewina Kłodzkiego, Kraków. 

Cena: 130,- zł + wstępy ok. 50,- zł 

28 lipca 
Panoramy – Pogórze Gubałowskie. Miętustwo, Szeligowski Wierch, Tominów Wierch, 

Ostrysz, Ciche lub Chochołów (trasa górska, średnio trudna, długa). 

Cena: 65,- zł  

3 sierpnia*** 
Śladami Juraja Janosika. Kraków, Chyżne, Orawski Zamek (zwiedzanie), Terchowa 

(zwiedzanie), Dolina Wratna (ew. wyjazd kolejką linową na Wielki Fatrzański Krywań), 

Kraków. 

Cena: 150,- zł + wstępy ok. 20,- € 
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4 sierpnia 
Małe Pieniny. Jaworki (rezerwat Biała Woda), przełęcz Rozdziele, Wysoka, Durbaszka, 

zejście do Szlachtowej lub z Wysokiej zejście wąwozem Homole do Jaworek (trasa górska 

dla średnio zaawansowanych).     

Cena: 65,- zł  

10 sierpnia 
Bielsko-Biała. Kraków, Bielsko-Biała (zamek Sułkowskich, dom Tkacza, zwiedzanie), 

wyjazd kolejką na Szyndzielnię, Łodygowice (kościół drewniany, zwiedzanie), Kraków. 

Cena: 65,- zł + wstępy ok. 30,- zł 

11 sierpnia*** 
W poszukiwaniu partyzantów. Zverovka – Rochacka Dolina – przełęcz Zabrat – Łatana 

Dolina – Zverovka, basen termalny Orawice, (wycieczka górska). 

Cena: 130,- zł + wstępy  

15-18 sierpnia 
Praga.  I dzień: Jarków (ogród japoński zwiedzanie), Wambierzyce (bazylika, zwiedzanie), 

Polanica lub Kudowa (spacer, zwiedzanie), obiadokolacja, nocleg;  II dzień: śniadanie, 

Wielkie Popowice (browar, zwiedzanie), Praga (Strachov, Hradczany – zmiana warty, Mała 

Strana, Loretta, most Karola, obiadokolacja, wieczorem Krizikowe fontanny, nocleg; 

III dzień: śniadanie, zwiedzania Pragi (Vysehrad – najstarsza część Pragi, Josefov – dzielnica 

żydowska, Stare Miasto – zegar Orloj, obiadokolacja, nocleg; IV dzień: śniadanie, Karstejn 

(zamek, zwiedzanie), Sternberk (zamek, zwiedzanie), powrót do Krakowa. 

Cena: 1000,- zł + wstępy ok. 20,- zł i 1300,- KČ 

24 sierpnia 

Śladami Walk o Niepodległość – Szlak Kościuszkowski. Bibice (forty), Bosutów (obóz 

założony po zwycięstwie pod Racławicami), Luborzyca (reorganizacja wojska), Koniusza 

(obóz), Żołędowice (rodzinna wieś B. Głowackiego), Racławice, Janowiczki, Dziemięrzyce 

(tereny bitwy w dniu 04.04.1794 r.), Słomniki (obóz po bitwie). 

Cena: 65,- zł  

25 sierpnia 

Worek Raczański. Rycerka Kolonia – schronisko PTTK na Przegibku – Kikula – Abramów 

– Przełęcz Śrubita – schronisko PTTK pod Wielką Raczą – Rycerka Kolonia. 

Cena: 65,- zł  

31 sierpnia*** 

Szkoła Orląt. Kraków, Kozienice (zwiedzanie), Sieciechów (zwiedzanie), Dęblin (szkoła 

Orląt, cerkiew, zwiedzanie), Kraków. 

Cena: 95,- zł + wstępy 

1 września 

Śladami Beaty Łaskiej. Tatrzańskie Żleby – Zielony Staw Kieżmarski – stacja pośrednia 

kolejki linowej "Start" – Tatrzańska Łomnica. 

Cena: 90,- zł + wstępy ok. 15,- € 

7 września*** 

Śladami Jana Kochanowskiego. Kraków, Szydłowiec (zwiedzanie), Orońsko (zwiedzanie), 

Radom (skansen, sanktuarium MB Ostrobramskiej), Skaryszew, Zwoleń (zwiedzanie), 

Sycyna (zwiedzanie), Kraków. 

Cena: 100,- zł + wstępy ok. 30,- zł 
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8 września*** 

Słowacki Raj. Kraków, Podlesok, Przełom Hornadu, Letanowski Młyn, Klastorisko, 

Podlesok, Kraków. 

Cena: 150,- zł + wstępy ok. 10,- € 

14 września*** 

Słowacki Spisz. Kraków, Niedzica, Stara Lubowla (zamek, zwiedzanie), Kezmarok (zwie-

dzanie), Vrbov (kompleks basenów termalnych). 

Cena: 140,- zł + wstępy ok. 40,- € 

15 września*** 

Zakopane. Kraków, Zakopane (muzeum Tatrzańskie, nowy cmentarz), wyjazd kolejką na 

Gubałówkę, przejście przez Butorowy Wierch, Mietłówkę do Witowa, powrót do Krakowa. 

Cena: 75,- zł + wstępy ok. 25,- zł 

21-22 września 
Roztocze.  I dzień: Kraków, Łańcut (pałac,park, zwiedzanie), Leżajsk (kościół przyklasz-

torny, zwiedzanie), Sieniawa, Rebizanty – szlakiem "Szumów", Zwierzyniec (zwiedzanie), 

obiadokolacja, nocleg;  II dzień: śniadanie, Zamość (rynek, zwiedzanie), Lublin (zamek, 

zwiedzanie), Kozłówka (pałac Zamojskich, muzeum socrealizmu, zwiedzanie), Kraków.  

Cena: 450,- zł + wstępy ok. 60,- zł 

28 września*** 

Spór o graniczny mur. Kraków, Odrzykoń (ruiny zamku Kamieniec, zwiedzanie), Prządki –

rezerwat przyrody nieożywionej (20 m kamienne ostańce, przejście piesze), Krosno (sta-

rówka, muzeum regionalne, zwiedzanie), w drodze powrotnej spacer po Bieczu, Kraków. 

Cena: 110,- zł + wstępy ok. 25,- zł 

29 września 

Góry Grybowskie. Kraków, Szymbark (dwór obronny Gładyszów, rezerwat leśny Jelenia 

Góra – osuwisko Szklarki – jezioro osuwiskowe Morskie Oko, Maślana Góra, Szymbark, 

przejście piesze), w drodze powrotnej Grybów (spacer), Kraków. 

Cena: 80,- zł  

5 października 

Dwory i Dworki podkrakowskie. Kraków, Kryspinów, Poręba Żegoty (dwór Szembeków, 

barokowy kościół), Trzebinia (barokowo-klasyczystyczny dwór z XVIII w.), Młoszowa 

(zespół pałacowy o charakterze romantycznym – sztuczne ruiny), Krzeszowice (klasycy-

styczny pałac Potockich), Pisary (zespół dawnego folwarku: spichlerz, stodoła, lamus), Balice 

(pałac Radziwiłłów), Kraków. 

Cena: 65,- zł + wstępy 

6 października 

Zakończenie Sezonu Turystyki Górskiej na Hali Krupowej.  

Cena: 65,- zł  

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

*** wycieczki jednodniowe o przedłużonym czasie trwania, tzn. powrót z takiej 
wycieczki przewidywany jest około północy, co pozwoli dojechać i zwiedzić więcej 

 

 

 

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 
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Letnie wędrowanie szlakami Beskidu Wyspowego 

W sezonie 2013 zapraszamy na Odkrywanie Beskidu Wyspowego. Forum 

gmin Beskidu Wyspowego i Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznaw-

cze od wielu lat zapraszają na letnie wędrowanie szlakami Beskidu Wyspo-

wego. W związku z tym, że impreza zdobywa coraz większą popularność 

poniżej przybliżymy Czytelnikom kilka szczegółów. 

Wyjście na trasę rozpoczyna się o godz. 9.00 bez względu na pogodę z ustalonych miejsco-

wości. Uczestnictwo w wycieczkach jest bezpłatne, nie wymaga żadnego zgłoszenia, 

wystarczy przyjść na miejsce zbiórki. Na szczycie o godz. 11.00 uczestnicy zostają przywitani 

przez gospodarza gminy, organizatora etapu. Po przywitaniu celebrowana jest polowa msza 

święta. Później zorganizowane są występy zespołów regionalnych i muzycznych, oraz róż-

nego rodzaju pokazy ratownictwa (GOPR, Straż Pożarna). Przewodnicy PTTK przedstawiają 

ciekawostki, anegdoty i historię regionu, organizują konkursy wiedzy o Beskidzie Wyspo-

wym i gminach, które położone są na terenie Beskidu. Po czym następuje wspólny grill 

z regionalnymi potrawami oraz zbiorowa fotografia uczestników. O godz. 15.00 uczestnicy 

wychodzą na trasy powrotne. Planowane zakończenie wyznaczone jest na godz. 17.00. 

W 2013 roku organizatorzy proponują następujące wyjścia: 

30 czerwca 2013 – Ciecień 

Wiśniowa (zbiórka koło Kościoła) – Ciecień (szlak zielony) – Księża Góra (szlak niebieski) – 

Grodzisko (szlak niebieski) – Poznachowice Górne (szlak niebieski). 

6 lipca 2013 – Jasień (sobota) 

Szczawa Białe (zbiórka przystanek PKS) – Polana Wały (szlak zielony) – Jasień (szlak żółty) 

– Koszarki (szlak żółty) (szlak niebieski).

7 lipca 2013 – Modyń 

Łącko (zbiórka koło Kościoła) – Modyń (szlak żółty) – Zbludza (szlak niebieski) 

14 lipca 2013 – Śnieżnica 

Porąbka (zbiórka os. Rola) – Śnieżnica (szlak czarny) – Ośrodek Śnieżnica (szlak niebieski) 

(szlak zielony) – Kasina Wielka PKP (szlak zielony) (szlak niebieski) 

20 lipca 2013 – Luboń Wielki (sobota) 

Rabka Zaryte (zbiórka Ośrodek SKI Polczakówka) – Luboń Wielki (szlak żółty) – Rabka 

Zaryte (szlak zielony) 

21 lipca 2013 Potaczkowa 

Mszana Dolna (zbiórka w Parku Miejskim) – Adamczykowa (szlak czarny) – Potaczkowa 

(szlak czarny) – Grzebień (szlak czarny) – Rabka-Zdrój (szlak czarny) 

28 lipca 2013 – Kostrza 

Tymbark (zbiórka przystanek PKS) – Stronia (szlak zielony) – Kostrza (szlak zielony) – 

Jodłownik (szlak zielony) 

3 sierpnia 2013 – Kamionna (sobota) 

Żegocina Pasierbiec (zbiórka koło Kościoła) – Kamionna (szlak żółty) – Przełęcz Widoma 

(szlak niebieski) 

4 sierpnia 2013 – Szczebel 

Lubień (zbiórka przy gimnazjum) – Szczebel (szlak czarny) – Mszana Dolna (szlak czarny) 
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11 sierpnia 2013 – Łopień 

Dobra (zbiórka przy Urzędzie Gminy) – Łopień Hala Jaworze (szlak zielony) – Tymbark 

(szlak czarny) 

18 sierpnia 2013 – Miejska Góra 

Łososina Górna (zbiórka stacja benzynowa) – Dzielec (szlak zielony) – Groń (szlak zielony) –

Miejska Góra (szlak niebieski) – Limanowa (szlak niebieski) 

25 sierpnia 2013 – Mogielica 

Słopnice (zbiórka os. Zaświercze) – Mogielica Polana Stumorgi (szlak żółty) – Chyszówki 

Przełęcz Rydza Śmigłego (szlak zielony) 

1 września 2013 – Lubogoszcz 

Mszana Dolna (zbiórka w Parku Miejskim) – Lubogoszcz (szlak zielony) – Baza Lubogoszcz 

(szlak czerwony) (szlak czarny) – Mszana Dolna (szlak czerwony) Jazz na Lubogoszczy – 

Baza Lubogoszcz 

Szczegóły na stronie: www.odkryjbeskidwyspowy.pl 

źródło: odkryjbeskidwyspowy.pl 

Z księgarskiej półki 

Odkrywając Beskid Wyspowy proponujemy zapoznać się z prze-

wodnikiem Dariusza Gacka wydanym przez wydawnictwo 

REWASZ. (wydanie I, 2012). Autor jest znanym historykiem, 

przewodnikiem górskim, autorem licznych publikacji krajoznaw-

czych obejmujących problematykę beskidzką. Nowa publikacja 

zapoznaje Czytelnika z regionem niegdyś przez autorów prze-

wodników zapomnianym. Teraz, z racji zdecydowanie lepszej 

dostępności, cieszącym się coraz większym zainteresowaniem. 

Przewodnik Dariusza Gacka obejmuje jedną z najciekawszych 

krajoznawczo grup górskich i z racji tego został podzielony na 

cztery podstawowe rozdziały: Część ogólną, Beskidzkie tematy, 

Opisy tras pieszych, Słownik krajoznawczy. W pierwszej części 

autor opisuje położenie, topografię, hydrologię, geologią oraz 

przyrodę i jej ochronę, jak również historię terenu od prehistorii 

do lat powojennych. Wśród poruszonych beskidzkich tematów 

zamieścił takie jak: nazwa i granice Beskidu Wyspowego, szczyrzyccy cystersi, drogi żelazne 

i stare gościńce, stroje regionalne, świat wierzeń i przesądów, zbójnictwo, pasterstwo, 

działania wojenne podczas I i II wojny światowej, łącka śliwowica, święto kwitnącej jabłoni. 

Opisy szlaków obejmują pasma i szczyty Beskidu Wyspowego od Masywu Zębalowej, Pasma 

Łysiny i Lubomira po szczyty Lubonia Wielkiego, Ćwilina, Śnieżnicy, Ciecienia, Jasienia, 

Mogielicy, Łopienia, Modynia, Kamionnej, Jaworza i Sałasza, jak również po okolice Raj-

brotu, Limanowej, Tymbarku, Dobczyc i Jeziora Rożnowskiego. Każda trasa piesza opisana 

jest z podaniem wysokości charakterystycznych punktów, czasu przejścia tam i z powrotem 

oraz punktacją do Górskiej Odznaki Turystycznej, wzbogacona niekiedy o zapiski krajoznaw-

cze związane z opisywanymi w danej chwili miejscami. Autor zamieścił w bardzo skróconej 

formie przebieg wybranych, popularnych górskich szlaków rowerowych w okolicach 

Mogielicy, Tymbarku, Iwkowej, Żegociny i Trzciany. Umieścił również wzmiankę o prze-

biegającym po tym regionie Szlaku Papieskim i Szlaku Architektury Drewnianej ze wskaza-

niem miejsc godnych odwiedzenia. Na ponad stu stronach autor opisał w alfabetycznym 

układzie najważniejsze miejscowości Beskidu Wyspowego i ich walory krajoznawcze. 
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Po obszernym opisie miejscowości znalazł również miejsce na infor-

macje turystyczne: spis ośrodków turystyki aktywnej (jeździectwo, 

narciarstwo), spis muzeów i izb regionalnych, wykaz imprez kultural-

nych, bazę noclegową i rekomendowaną bazę gastronomiczną, punkty 

informacji turystycznej, informacje teleadresowe GOPR. Przewodnik 

Beskid Wyspowy opatrzony został licznymi ilustracjami i zdjęciami 

czarno-białymi oraz czteroma wkładkami z 68 zdjęciami kolorowymi. 

Autor zamieścił 13 panoram, między innymi z Polany Kudłacze, 

Mogielicy, Miejskiej Góry, Sałasza, Ćwilina oraz 4 plany miejscowo-

ści: Limanowej, Mszany Dolnej, Myślenic i Rabki. Wewnątrz skrzy-

dełek okładki umieszczono mapę Beskidu Wyspowego wraz z nanie-

sionymi trasami opisanymi w przewodniku oraz mapkę masywu 

Mogielicy. Format B6, stron 368, oprawa miękka. Cena około 36 zł. 

Uzupełnieniem powyższej pozycji jest jednostronna mapa turystyczna 

Beskid Wyspowy w skali 1:40 000, wydana przez wydawnictwo 

Compass w nowej szacie graficznej obwoluty, zawierająca także plany: 

Mszany Dolnej, Nowego Targu, Rabki, jak również obszerny 

informator turystyczny. Format 98x68 cm. Cena ok. 10 zł. 

Górskimi szlakami (15) 

W nawiązaniu do tematu z okładki z poprzedniego numeru biuletynu należy przypomnieć 

sobie wycieczkę na Polanę Chochołowska opisaną w biuletynie informacyjnym nr 53*. 

Wędrując ścieżkami, z którymi związany jest pośrednio lub bezpośrednio patron Oddziału 

Krakowskiego PTTK wypada odwiedzić miejsca szczególne. Takim miejscem jest Dolina 

Chochołowska i Dolina Jarząbcza w Tatrach, gdzie wyznaczono pierwszy szlak papieski 

w Polsce. W dniu 23 czerwca 1983 roku podczas II Pielgrzymi do Polski, Jan Paweł II przy-

był do Doliny Chochołowskiej. Wylądował na Siwej Polanie u wylotu doliny, skąd udał się 

samochodem do schroniska PTTK na Polanie Chochołowskiej. Tutaj został powitany przez 

Janinę Pawłowską – kierowniczkę schroniska oraz spotkał się z późniejszym Prezydentem RP 

Lechem Wałęsą i jego rodziną. Potem udał się na spacer do Doliny Jarząbczej. W drodze 

powrotnej do schroniska wstąpił do jednego z szałasów na Polanie Chochołowskiej, aby 

porozmawiać z rodziną Galów – górali od lat wypasających owce na tatrzańskich polanach. 

Cel spaceru upamiętniony został obeliskiem. Wzdłuż trasy tej wędrówki został wytyczony 

kolorem żółtym pierwszy w górach polskich szlak papieski przebiegający razem ze znakami 

czerwonymi Doliną Jarząbczą na Trzydniowiański Wierch. Przejście szlakiem papieskim 

od Schroniska PTTK na Polanie Chołołowskiej do obelisku zajmuje ok. 1 godz.  

W dniu 16 października 2010 r. schronisku nadano imię Jana Pawła II. 

Szczegóły pobytu Jana Pawła II w Dolinie Chochołowskiej znajdą Czytelnicy między innymi 

w przewodniku Urszuli Własiuk „Ja tam u Was byłem... – pilnujcie mi tych szlaków” .   
* numer dostępny na stronie: www.krakow.pttk.pl

Grzegorz Hubicki 
zdjęcia: K. Hubicki (1,2,4) & J. Ślusarczyk (3,5) 
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Zanim pójdziesz na wycieczkę 

Kolejny raz przypominamy kilka podstawowych zasad przed wyruszeniem na wędrówkę, 

niezależnie od tego czy będzie to wędrówka pieszo, rowerem, konno, czy kajakiem –  

zawsze należy pamiętać o: 
- wcześniejszym przygotowaniu dokładnego planu wycieczki, spływu, wyprawy; 
- przeczytaniu o tym, co będziecie zwiedzić – zobaczycie wtedy dużo więcej; 
- zaplanowaniu długości i trudności trasy na miarę swoich możliwości; 
- przestudiowaniu mapy terenu, w który się wybieracie i opisie szlaku; 

- sprawdzeniu stanu technicznego i sprawności sprzętu, którym będziecie się posługiwać; 
- zabraniu odpowiedniego ubioru oraz apteczki pierwszej pomocy; 
- zostawieniu wiadomości o celu i trasie Waszej wycieczki. 

W trakcie wędrówki: 
- jeśli zgubicie szlak, wróćcie do ostatniego widzianego znaku; 
- nie wstydźcie się zawrócenia także wtedy, gdy załamie się pogoda lub trasa okaże się zbyt trudna; 

- nie zbaczajcie ze szlaku, a szczególnie na terenach chronionych; 
- pamiętajcie, że przyroda to nasze wspólne dobro, szanujcie ją; 
- zostawcie szlak takim, jakim chcielibyście go zastać; 
- pamiętajcie, że hałasując, możecie spowodować fałszywy alarm; 
- zwracajcie uwagę na innych i pomagajcie im w razie potrzeby; 
- jeśli zdarzy się wypadek, koniecznie zachowajcie spokój i wezwijcie pomoc; 
- uśmiechajcie się do ludzi spotykanych na szlaku, zawsze warto! 

997 – Policja 

998 – Straż Pożarna 

999 – Pogotowie Ratunkowe 

112 – Europejski Numer Alarmowy 

985 – Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 

601 100 100 – Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 

601 100 300 – Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 
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kwartalnik organizacyjny Oddziału Krakowskiego PTTK. 31-029 Kraków, ul. Zyblikiewicza 2b 
www.krakow.pttk.pl  red. naczelny Krzysztof R. Hubicki 

numer zamknięto dnia 1 czerwca 2013 r. 
zdjęcie na pierwszej stronie: K. Hubicki – Tatry Zachodnie.  

Widok z Bobrowieckiego Żlebu na Kominiarski Wierch (1829 m npm) 
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