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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

XVIII Walny Zjazd
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
W dniach 14-15 września 2013 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie odbył się XVIII Walny Zjazd Polskiego
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, zrzeszającego prawie
70.000 członków, w 303 oddziałach. Zjazd PTTK podsumował działalność Towarzystwa w minionych czterech latach i wybrał nowe władze
naczelne na kolejną kadencję. Prezesem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego został kol. Roman Bargieł. Natomiast delegat
naszego Oddziału kol. Jerzy Kapłon został skarbnikiem. W skład Zarządu Głównego PTTK
weszli ponadto kol. kol.: Andrzej Gordon, Henryk Miłoszewski, Stanisław Sikora, Danuta
Cierpisz, Jacek Czober, Jarosław Dąbrowski, Lech Drożdżyński, Jerzy Gajewski, Marian
Jurak, Wojciech Koprowski, Edward Kutyła, Paweł Mordal, Jakub Nowak, Waldemar
Osypiuk, Jacek Potocki, Aleksandra Staszak, Agnieszka Wałach, Andrzej Wasilewski.
Godność Członka Honorowego PTTK otrzymała kol. Barbara Guzik, długoletnia wiceprezes
Zarządu Oddziału Krakowskiego PTTK.
Gośćmi Zjazdu byli przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Obrony Narodowej, a także organizacji współpracujących z PTTK. Wśród gości zagranicznych w obradach
XVIII Walnego Zjazdu wzięły udział naczelne władze Międzynarodowego Stowarzyszenia
Przyjaciół Przyrody (NFI), Europejskiego Związku Wędrownictwa (EWV), Klubu Czeskich
Turystów oraz Klubu Słowackich Turystów. Delegaci oraz zaproszeni goście mogli obejrzeć
trzy wystawy:
„140 lat od powstania Towarzystwa Tatrzańskiego” – przygotowaną przez Centralny Ośrodek
Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie.
„Odziały, koła i kluby PTTK w Wojsku Polskim” – przygotowaną przez Komisję powołaną przez
ZG PTTK do Współpracy z Wojskiem Polskim.
poplenerową fotografii krajoznawczej – przygotowaną przez centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK im. Waldemara Dońca w Łodzi.
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Delegaci na XVIII Walnym Zjeździe PTTK podjęli decyzję o przyjęciu następujących uchwał:
1. O strategii i kierunkach działań Towarzystwa „Z dumą o naszym dorobku w kierunku przyszłości”.
2. O istocie i celach PTTK.
3. O znaczeniu krajoznawstwa w działalności PTTK.
Uczestnicy XVIII Walnego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
skierowali list o do władz państwowych. W liście tym możemy przeczytać m.in.;. „Polskie
Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze oczekuje od władz Rzeczpospolitej Polskiej podjęcia
kroków legislacyjnych prowadzących do zmiany przepisów związanych z zagospodarowaniem
przestrzennym, w tym ochrony i stabilności szlaków turystycznych, sytuacji prawnej schronisk
turystycznych, które powinny być traktowane inaczej niż inne obiekty świadczące usługi
hotelarskie, edukacją i nauczaniem oraz działalnością stowarzyszeń i organizacji pożytku
publicznego. Uważamy za konieczne zwolnienie organizacji społecznych nieprowadzących
działalności gospodarczej z opłat administracyjnych (np. w Krajowym Rejestrze Sądowym).
Postulujemy dokonanie zmian w ustawie o organizacjach pożytku publicznego prowadzących
do ustanowienia w praktyce instytucji partnerstwa publiczno-społecznego.”
W trwającej cztery lata XVII kadencji jednostki organizacyjne Towarzystwa zorganizowały
88.290 imprez turystyki kwalifikowanej, w których wzięło udział blisko 2,5 miliona osób.
W imprezach turystyki powszechnej, których zorganizowano ok. 100 tysięcy, wzięło udział
blisko 3,4 miliona uczestników. W popularyzowaniu turystycznej aktywności społeczeństwa
służyły akcje opatrzone tematami: Rok Dzieci i Młodzieży (2009), Rok Turystyki Wodnej
(2010), Rok Turystyki Rodzinnej (2011), Rok Turystyki Rowerowej (2012). VI Kongres
Krajoznawstwa Polskiego obradujący w Olsztynie w dniach 10-12 września 2010 roku
pomagał odnajdywać właściwe drogi w krajoznawczych wędrówkach. Czerpaniu inspiracji
z tradycji, przypominaniu patriotycznej treści działań Towarzystwa służyły obchody 60-lecia
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz jubileusze Oddziałów.
źródło: tur-info.pl

Jesień z B.O.R.T.
Niżej podajemy terminy i miejsca wycieczek organizowanych jesienią 2013 roku przez
BORT Oddziału Krakowskiego PTTK.
28 września***
Spór o graniczny mur. Kraków, Odrzykoń (ruiny zamku Kamieniec, zwiedzanie), Prządki –
rezerwat przyrody nieożywionej (20 m kamienne ostańce, przejście piesze), Krosno (starówka, 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 (klasycystyczny pałac Potockich), Pisary (zespół dawnego folwarku: spichlerz, stodoła, lamus), Balice
(pałac Radziwiłłów), Kraków.
Cena: 65,- zł + wstępy
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6 października
Zakończenie Sezonu Turystyki Górskiej na Hali Krupowej.
Cena: 65,- zł
12 października
Sandomierz. Kraków, Baranów Sandomierski (mały Wawel), Sandomierz (wąwóz Królowej
Jadwigi, trasa podziemna, Brama Opatowska), Kraków.
Cena: 72,- zł + wstępy ok. 30,- zł
13 października
Beskid Żywiecki. Korbielów – Pilsko – Hala Miziowa – Sopotnia (trasa górska).
Cena: 65,- zł
19-20 października
Szlak literacki po Górach Świętokrzyskich. I dzień: Kraków, Wodzisław-Olszówka (Jan
Chryzostom Pasek), Nagłowice (Mikołaj Rej), Jędrzejów (Wincenty Kadłubek), Oblęgorek
(Henryk Sienkiewicz), Ciekoty (Stefan Żeromski) (obiadokolacja, nocleg); II dzień:
śniadanie, Święty Krzyż – (opactwo, krypty, brama opatowska), Kielce (muzeum Stefana
Żeromskiego), Kraków.
Cena: 390,- zł + wstępy ok. 35,- zł
26 października***
Opolszczyzna. Kraków, Głubczyce (mury miejskie, kościół, zwiedzanie), Głogówek (ruiny
zamku, rynek, zwiedzanie), Prudnik (stare miasto, miejsce internowania prymasa Stefana
Wyszyńskiego), Kraków.
Cena: 95,- zł + ewentualne wstępy
27 października
Jesień w Gorcach – Stare Wierchy. Klikuszowa – Stare Wierchy – Maciejowa – Rabka.
Cena: 65,- zł
2 listopada
Cmentarze I wojny wokół Krakowa – projekty Hansa Mayr'a. Kraków, Górka Kościelnicka, Wieliczka, Łagiewniki, Podgórze, Rakowice.
Cena: 60,- zł
8-11 listopada
Trzy Stolice: Bratysława – Wiedeń – Budapeszt. I dzień: Orawski Zamek (zwiedzanie),
Bratysława (Stare Miasto – zwiedzanie), obiadokolacja, nocleg; II dzień: śniadanie, Wiedeń
(Schonbrunn, wzgórze Kallenberg, katedra św. Stefana, zwiedzanie), Budapeszt z okien autokaru, obiadokolacja, nocleg; III dzień: śniadanie, Budapeszt (Góra Gellerta, Baszta Rybacka,
wyspa św. Małgorzaty, zwiedzanie), obiadokolacja, nocleg; IV dzień: śniadanie, przez Zakole
Dunaju (Wyszegrad, Esztergom) do Krakowa.
Cena: 1000,- zł + wstępy ok. 40,- €
Oferta oraz ceny 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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LIX Zlot Turystów Górskich na Hali Krupowej
Tradycyjnie, w pierwszą niedzielę października, Komisja Turystyki Górskiej Oddziału
Krakowskiego PTTK zaprasza wszystkich turystów górskich - i nie tylko - do uczestnictwa
w Zlocie Turystów Górskich na Hali Krupowej.
ORGANIZATOR
Organizatorem LIX Zlotu Turystów Górskich „Hala Krupowa 2013” jest Komisja
Turystyki Górskiej Oddziału Krakowskiego PTTK.
UCZESTNICTWO W ZLOCIE
W Zlocie mogą brać udział drużyny zgłoszone przez koła PTTK, zakłady pracy i inne
organizacje oraz turyści indywidualni. Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje Biuro
Oddziału Krakowskiego PTTK w Krakowie, ul. Zyblikiewicza 2b (wejście obok kasyna).
PRZEBIEG ZLOTU
Punkt startowy trasy oraz jej przebieg jest dowolny pod warunkiem, że uczestnicy
zgłoszą się na mecie Zlotu na Hali Krupowej w godz. 1100-1330 w dniu 6 października 2013 r.
Uroczyste zakończenie Zlotu odbędzie się o godzinie 1330.
Drużyny, które nie zgłoszą się do godz. 1330 nie będą brały udziału w punktacji
do nagród i pucharów przechodnich.
WPISOWE
Wpisowe w wysokości 10,- zł przyjmuje Biuro Oddziału wraz ze zgłoszeniem do dnia
3 października 2013 r.
UPRAWNIENIA UCZESTNIKÓW
W ramach wpisowego, uczestnicy otrzymują:
 pamiątkową odznakę zlotową,
 potwierdzenie punktów do GOT,
 odcisk okolicznościowego stempla z okazji Zlotu,
 nagrody przechodnie dla najlepszych.
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
 zgłoszenie udziału w terminie do dnia 3 października 2013 r.,
 przybycie na metę Zlotu w godzinach przyjmowania,
 przestrzeganie zasad kultury turystycznej i ochrony przyrody,
 przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu.
NAGRODY PRZECHODNIE
 Puchar Marszałka Województwa Małopolskiego dla najliczniejszej grupy (koła) osób
dorosłych biorącej udział w Zlocie.
 Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Krakowskiego PTTK dla najliczniejszej grupy (koła)
młodzieży szkolnej biorącej udział w Zlocie.
Nagrody przechodnie przechodzą na własność po 3-krotnym kolejnym ich zdobyciu.
UWAGI
 Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne wypadki lub szkody spowodowane przez uczestników. Uczestnicy nie będący członkami PTTK ubezpieczają się od
następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.
Uczestnicy ubezpieczają się indywidualnie na własny koszt i we własnym zakresie.
 Wszystkich zainteresowanych informujemy, że o godzinie 1200 w kaplicy na Okrąglicy
odbędzie się msza św. w intencji turystów i zakończenia sezonu górskiego.
Na następnej stronie przedstawiamy dla przypomnienia schemat znakowanych szlaków
turystycznych w obrębie pasma Polic oraz punktację do Górskiej Odznaki Turystycznej.
Uczestnikom życzymy słonecznej pogody na trasach zlotu!
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Trasa dojścia

Juszczyn – Jawor
– Hala Krupowa
Kojszówka – Burdelowa – Cupel –
2
Okrąglica – Hala Krupowa
Osielec – Cupel – Okrąglica
3
– Hala Krupowa
Bystra – Cupel – Okrąglica
4
– Hala Krupowa
Sidzina (centrum) – Malinowe
5
– Okrąglica – Hala Krupowa
Sidzina (centrum) – Dom Dziecka
6
– Hala Krupowa
Sidzina Wielka Polana
7
– Hala Krupowa
Przeł. Zubrzycka – Polica
8
– Hala Krupowa
Przeł. Krowiarki – Kiczorka
9
(Hala Śmietanowa) – Hala Krupowa
Zawoja Lajkonik – Kiczorka (Hala
10
Śmietanowa) – Hala Krupowa
Zawoja Mosorne – Kiczorka (Hala
11 Śmietanowa) – Hala Krupowa
1

Zawoja (centrum) – Spalenica
– Hala Krupowa
Zawoja (centrum) – Spalenica –
12a Kiczorka (H.Śmietanowa) – Polica
– Hala Krupowa
12

13

Skawica Górna – Sucha Góra
– Hala Krupowa

Kolor szlaku
żółty

Czas przejścia
w górę w dół

Punkty
do GOT

4½

4

18/11

niebieski
potem czerwony
zielony
potem czerwony

5

4

22/16

4¼

3¼

22/16

czerwony

4¾

4

23/16

niebieski

4½

3½

24/19

niebieski
potem zielony

3

2½

14/9

czarny

1½

1

9/5

niebieski
potem czerwony

2½

2¼

17/13

czerwony

3

2¾

14/13

3¼

2¾

18/13

4

3½

17/13

3¾

2¾

15/10

4¼

3¼

21/18

2½

2

14/9

żółty
potem czerwony
niebieski
potem żółty
potem czerwony
zielony
zielony
potem niebieski
potem żółty
potem czerwony
niebieski

77

Komisja Turystyki Górskiej
Oddziału Krakowskiego PTTK

biuletyn informacyjny

77

7

Z księgarskiej półki
Tych turystów, którzy po wakacyjnych wojażach chcieliby poszerzyć swoją wiedzę o Sudetach, informujemy,
że w sierpniu na rynku wydawniczym ukazała się
pozycja Roberta Szewczyka „SUDETY dla aktywnych”
wydana nakładem wydawnictwa Sport i Turystyka Muza
S.A. W swoim przewodniku wprowadza Czytelnika w
osobliwy świat sudeckiej przyrody, historii i kultury,
opisując życie dawnych mieszkańców tego regionu. Opis
na okładce przedstawia Sudety jako fascynującą krainę
górskich szczytów, skalnych labiryntów, starych
wulkanów,
głębokich
kotłów
polodowcowych,
mrocznych jaskiń i rzadkich minerałów oraz zamków,
średniowiecznych kopalni, tajemniczych fortyfikacji,
podziemnych obiektów militarnych, sanktuariów i
uzdrowisk. Książka opatrzona jest wieloma kolorowymi
zdjęciami współczesnego krajobrazu i przyrody oraz
licznymi reprodukcjami widokówek sprzed 1945 r.
przypominającymi historię i przedwojenne atrakcje
regionu. Treść podzielona jest na trzy zasadnicze części:
opis regionu i dzieje turystyki w Sudetach, właściwą
część opisującą poszczególne pasma górskie, miejscowości, atrakcje i opisy szlaków
turystycznych w postaci podrozdziału „Turystyka aktywna”, gdzie znajdą Czytelnicy opis tras
pieszych, rowerowych, konnych, kajakowych, biegowych, narciarskich oraz część
zawierającą informacje praktyczne, bibliografie, indeks nazw geograficznych.
Na wewnętrznych stronach okładki zamieszczone są mapki regionu. W każdej części
rozdziału pasma górskiego znajduje się charakterystyka pasma, opis atrakcji turystycznych
(obiekty szczególnie atrakcyjne, schroniska, szczyty, miejscowości, propozycja spędzenia
weekendu „Weekend w górach”, wydarzenia odbywające się tylko w danym regionie „Tylko
w ...”, oraz wspomniany podrozdział „Turystyka aktywna”). 448 stronicowa całość oprawiona
jest w kartonową miękką okładkę. Sugerowana cena detaliczna 59,99 zł.
Drugą pozycją jaka ukazała się podczas wakacji jest
przewodnik turystyczny „Główny Szlak Beskidzki” autorstwa Agaty Hanuli wydany przez wydawnictwo Compass w
Krakowie (wydanie II). W przewodniku opisana jest trasa
szlaku w kierunku od Ustronia do Wołosatego. Przewodnik
właściwie jest atlasem. Na 28 mapach w skali 1:50000
przedstawiono przebieg szlaku czerwonego oraz przekrój
odcinka zamieszczonego na
mapie. Oprócz tego zamieszczono informacje dotyczące
danego odcinaka: dystans,
sumę podejść, sumę zejść,
najwyższą i najniższą osiągniętą wysokość, czas przejścia, punkty do Górskiej
Odznaki Turystycznej.
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To wszystko pozwala odpowiednio zaplanować trasę przez Czytelnika. Niestety, te ważne
informacje nie zostały wykonane z należytą starannością (szczególnie informacje o czasach
przejścia). W treści przewodnika autorka zamieściła krótką historię szlaku, regulamin
zdobywania odznaki Głównego Szlaku Beskidzkiego PTTK, informacje teleadresowe
schronisk znajdujących się na trasie i krótkie ich opisy, przedstawiła ciekawe miejsca oraz
ciekawostki historyczne, przyrodnicze, krótkie opisy szczytów, najcenniejsze zabytki i
okoliczne atrakcje jakie można spotkać w trakcie wędrówki GSB. Treść opatrzona została
licznymi kolorowymi fotografiami. Całość – 66 stronnicowa pozycja, dla wygody
użytkowania podczas wędrówki, została spięta spiralą w miękkiej okładce ze skrzydełkami,
na której znajdują się reklamy. Cena detaliczna ok. 30 zł.
źródło: compass.krakow.pl

Dywagacje na temat zdobywania odznaki GSB
Przechodziłem Główny Szlak Beskidzki, kiedy jeszcze nie była ustanowiona odznaka GSB
i do głowy mi nie przyszło by na trasie szlaku bić rekordy przejścia. Zainspirowany informacjami z przedstawionego powyżej przewodnika, w którym autorka Agata Hanula przedstawiła
„zdobywców” szlaku, zastanawiam się jak by to było, gdyby latach 90. ubiegłego wieku
ustanowiono odznakę GSB. Obowiązywał wtedy regulamin GOT, który pozwalał na przejście
trasy z maksymalną dzienną normą 40 punktów do GOT. Kiedy Komisja Turystyki Górskiej
Zarządu Głównego PTTK zliberalizowała w roku 1999 wymagania GOT, normę 40 punktów
można było spokojnie przekraczać. Zlikwidowany wymóg pozwolił na wielogodzinne i kilkudziesięciokilometrowe przejścia. A zatem, czy można by było, przy bardzo dobrym przygotowaniu kondycyjnym pokonać GSB, praktycznie w 7 dni, jak to dokonał ostatnio biegiem
śmiałek zauważony przez autorkę na forach internetowych (źródło: Agata Hanula, Przewodnik Turystyczny GSB, Compass 2013). Pytanie tylko po co? Owszem, jest w tym jakaś nuta
rywalizacji i bicia rekordów, ale gdzie jest poznawanie gór, miejscowości, folkloru itp.
walorów związanych z krajoznawstwem? Podejrzewam, że nie ma. Ostatnio modne są tzw.
sporty ekstremalne i prawdopodobnie taką też dyscyplinę przytoczony wyżej śmiałek
uprawia. Ze źródłowego przewodnika wynika, że wiele osób dokonało wyczynu przejścia
szlaku w czasie krótszym niż 21 dni (na stronie internetowej przytoczonej w przewodniku –
www.cotg.pttk.pl/gsb, na dzień 21 sierpnia 2013 roku widnieją 93 nazwiska osób, które pokonały GSB w czasie nie dłuższym niż 21 dni, przechodząc go jednorazowo (wymóg regulaminowy zdobywania odznaki diamentowej Głównego Szlaku Beskidzkiego). Aby osiągnąć taki
wynik wystarczy średnio dziennie przejść maksimum 24 km. Gratulacje dla zdobywców tej
odznaki. Zastawiam się jednak, jak by to było, gdyby KTG ZG nie zmieniła w 1999 roku
regulaminu GOT, a w regulaminie odznaki GSB pojawiły by się ograniczenia związane
z dzienną normą sprzed roku 1999, gdzie czynnikiem determinującym byłyby punkty GOT.
W jakim najkrótszym czasie udałoby się zdobyć odznakę diamentową? Otóż realnie potrzeba
na to 20 dni. Zatem byłoby to możliwe. Planując wyprawę w oparciu o wspomniany przewodnik, który notabene na mapkach przekrojowych ma wiele błędów i niedociągnięć w zakresie
punktów GOT i czasów przejścia (mam nadzieję, że III wydanie zostanie gruntownie
przeglądnięte i poprawione przez autorkę i wydawnictwo), trasą z zachodu na wschód,
rozpoczynając w Ustroniu, a kończąc w Wołosatem wykonałem poniższą tabelę. W tabeli
zamieściłem miejsca noclegu, punkty do GOT według wspomnianych wyżej założeń oraz
czas przejścia. Wszystko na podstawie wymienionego wyżej przewodnika.
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14
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17
18
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Nocleg
Stożek (schr. PTTK)
Węgierska Górka / Żabnica
Hala Miziowa (schr. PTTK)
Markowe Szczawiny
Hala Krupowa
Rabka Zdrój
Przeł. Knurowska
Krościenko
Rytro
Krynica Zdrój
Regietów Niżny
Bartne (bacówka PTTK)
Hyrowa
Rymanów Zdrój
Puławy Górne
Komańcza (schr. PTTK)
Cisna (bacówka PTTK pod Honem)
Smerek wieś
Ustrzyki Górne (hotel górski PTTK)
Wołosate
Ustrzyki Górne (hotel górski PTTK)

Punkty do GOT
35
37
30
31
30
35
35
27
35
39
37
23
40
37
17
31
39
25
39
35
6

Czas przejścia*
6 godz. 45 min
9 godz. 15 min
8 godz. 45 min
9 godz. 00 min
6 godz. 15 min
7 godz. 30 min
7 godz. 45 min
6 godz. 45 min
10 godz. 30 min
10 godz. 30 min
8 godz. 15 min
4 godz. 45 min
12 godz. 00 min
9 godz. 30 min
4 godz. 45 min
6 godz. 15 min
9 godz. 15 min
6 godz. 15 min
9 godz. 15 min
8 godz. 45 min
1 godz.

*Czas przejścia zależny od kondycji i warunków klimatycznych.
Nie obejmuje przerw na odpoczynek i ewentualne zwiedzanie.

Jak widać nie łatwo jest zdobyć diamentową odznakę Głównego Szlaku Beskidzkiego.
Oprócz bardzo dobrej kondycji fizycznej (odcinki 8-10 godzinne), należy pokonać kilka
trudności logistycznych jak noclegi, zaopatrzenie w żywność i wodę. Szczególne trudności
przynosi wschodni odcinek szlaku, którego przejście powinno się zaplanować ze szczególną
starannością. To wszystko przy wspomnianym wyżej założeniu 40 pkt GOT dziennie oraz
noclegach w schroniskach PTTK i zagospodarowanych turystycznie miejscowościach. Zatem
otwartym pozostaje pytanie: co ma na celu bicie rekordów przejścia szlaku, jak i tak przy
obostrzonych założeniach wymaga to nie lada kondycji, a czas 21 dni wydaje się być niemal
optymalnym?
Zachęcam jednak do zdobywania odznaki Głównego Szlaku Beskidzkiego o każdej porze
roku, ale planując przejście, drogi turysto, nie zapominaj o tym co najważniejsze – Ziemi
Ojczystej i jej krajoznawczych walorach oraz delektowaniu się majestatem gór. Tego na
pewno nie zauważysz przemierzając szlak przysłowiowym „biegusiem”.
Krzysztof Hubicki

Spotkania Klubu Prezesów Komisji Kół
Komisja Kół zaprasza na spotkania Klubu Prezesów w następujących terminach:
21 PAŹDZIERNIKA W programie: konkurs na najciekawiej prowadzoną kronikę koła lub klubu.
18 LISTOPADA
W programie: spotkanie z działaczami Koła Organizatorów Turystyki
16 GRUDNIA
W programie: Opłatkowy Klub Prezesów.
Wszystkie spotkania odbywać się będą w siedzibie Oddziału Krakowskiego PTTK w Krakowie
przy ul. Zyblikiewicza 2b; godzina rozpoczęcia: 16.30.
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Konkurs Komisji Kół
Komisja Kół Oddziału Krakowskiego PTTK ogłasza Konkurs Kronik.
1. W konkursie mogą przedstawić swoje Kroniki Koła i Kluby zrzeszone w Oddziale
Krakowskim PTTK.
2. Kroniki należy dostarczyć na zebranie Komisji Kół w dniu 21 października br. o godz.
16.30 do siedziby Oddziału.
3. Najciekawiej prowadzone Kroniki zostaną wyróżnione.
Przegląd Kronik i ogłoszenie wyników nastąpi na zebraniu Komisji Kół w tym samym dniu.
przewodniczący Komisji Kół
Janusz Worotniak

60 lat PTTK w Skawinie
W dniu 22 czerwca 2013 r. odbyło się spotkanie Jubileuszowe 60-lecia
PTTK w Skawinie, zorganizowane przez Koło Miejskie PTTK w Skawinie
nr 27 Oddziału Krakowskiego PTTK. Honorowy patronat nad imprezą
jubileuszową sprawował Burmistrz Miasta i Gminy Skawina. Spotkanie
odbyło się w sali stołówki zakładowej „Smaczek” przy Zakładzie H+H
Polska w Skawinie. Wśród zaproszonych gości obecni byli:
Tomasz STAWOWY – reprezentujący Burmistrza M. i G. Skawina,
ks. Andrzej WCIŚLAK – opiekun duchowy Koła PTTK w Skawinie,
Elżbieta DZIEKTARZ – Wiceprezes Oddziału Krakowskiego PTTK,
Michał GRZESZCZUK – Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Skawinie,
Daniel WRZOSZCZYK – Kierownik biura Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa,
Krystyna DROŹDZIEWICZ – Prezes Stowarzyszenia Partnerstwa Miast w Skawinie,
Małgorzata KOPEĆ – Wiceprezes Stowarzyszenia Partnerstwa Miast w Skawinie, Teresa
DĄBROWSKA – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zelczynie.
Po powitaniu zaproszonych gości oraz członków Koła Miejskiego w Skawinie chwilą ciszy
uczczono pamięć zmarłych członków koła. Następnie Prezes Koła wygłosił krótką przemowę
(fragment poniżej), w której omówił rys historyczny
PTTK w Skawinie, po czym wzniesiono toast za
Jubileusz 60-lecia. Wręczono dyplomy za aktywną
pracę wyróżniającym się osobom. Dyplom Oddziału
Krakowskiego PTTK otrzymali: Aleksandra MAZUR,
Krzysztof KACZOR, Wanda PABIAN, Bożena
KRÓL, a Dyplom Zarządu Głównego PTTK:
Krzysztof FLORCZYK oraz Antoni ZAPAŁA.
W imieniu Burmistrza M. i G. Skawina głos zabrał
Tomasz Stawowy. Wszyscy członkowie Koła
otrzymali Biuletyn „60 lat PTTK w Skawinie – rys
historyczny turystyki i krajoznawstwa w Skawinie: lata
1953-2013” oraz okolicznościową odznakę 60-lecia
PTTK Skawinie. Uczestnicy spotkania oglądnęli
wystawę wybranych fotografii wykonanych na
przestrzeni sześćdziesięciu lat istnienia PTTK w
Skawinie oraz baner okolicznościowy współfinansowany przez gminę Skawina.
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Następnym punktem programu był występ dzieci w strojach ludowych ze Szkoły Podstawowej w Zelczynie, a kolejnym pokaz multimedialny „Rys historyczny 60. lat PTTK
w Skawinie” przy degustacji przygotowanego poczęstunku.
Poniżej fragment przemówienia wygłoszonego przez prezesa Kola Sławomira Srokę:
„Nie będę teraz państwu opowiadał całej historii działania PTTK w Skawinie, jest ona
w skrócie opisana w biuletynie wydanym na naszą dzisiejszą uroczystość. Każdy z uczestników naszego dzisiejszego spotkania otrzyma biuletyn wraz z okolicznościową odznaką
wydaną z okazji 60- lat PTTK w Skawinie. Jest potrzeba wspomnieć, że początki prężnego
ruchu turystycznego w Skawinie sięgają lat 30. ubiegłego wieku. Działalność tę przerywa
wybuch II wojny światowej. Po wojnie w roku 1953, 24 czerwca powstaje pierwsze koło
PTTK w Skawinie przy zakładach Kawy Zbożowej, a następne przy Hucie Aluminium,
Zakładach Materiałów Ogniotrwałych i Instytucie metali Lekkich, przynależne do Oddziału
Grodzkiego w Krakowie. Na Bazie tych Kół w roku 1955 powstaje Oddział PTTK w Skawinie, który się prężnie rozwija. Powstają we wszystkich zakładach skawińskich Koła PTTK,
a przy szkołach miasta i gminy Skawina Koła lub Kluby PTTK. Przez kolejne lata w Oddziale
oraz w prężnie działających Kołach i Klubach organizowanych jest wiele wycieczek, zlotów
oraz spotkań. Przybywa coraz to więcej nowych członków w poszczególnych Kołach
i Klubach. Liczba członków Oddziału w najlepszym okresie rozwojowym, tj. lata 70.,
przekracza tysiąc osób w tym jedna druga to młodzież szkolna zrzeszona w szkolnych Kołach
i Klubach. Przez te lata zmieniają się zarządy Oddziału, Kół oraz Klubów, a w nich zaangażowani społecznie liderzy, którzy swój wolny czas poświęcają w propagowaniu walorów
turystycznych miasta i gminy Skawina oraz okolic. Transformacja ustrojowa w naszym kraju
nie wyszła Petetekowi w Skawinie na dobre, coraz to trudniej było zdobyć transport oraz
uczestników imprez. Ilość członków gwałtownie spadła, a koła wchodzące w skład Oddziału
w Skawinie rozwiązały się z braku członków. W związku z tym, że Oddział liczył tak mało
członków i nie posiadał kół, członkowie Zarządu wnioskowali o przemianowaniu Oddziału
PTTK w Skawinie w listopadzie 2003 roku w Koło Miejskie, które przystąpiło do Oddziału
Krakowskiego. Od roku 2008 następuje gwałtowne zainteresowanie turystyką i krajoznawstwem w naszym mieście i okolicy. Wybrany obecny Zarząd pod przewodnictwem
Sławomira Sroki sprostał temu wyzwaniu organizując co roku parędziesiąt wycieczek, w tym
paręnaście autokarowych w najciekawsze zakątki naszego kraju i nie tylko. Obecnie nasze
Koło PTTK w Skawinie zrzesza ponad 140 członków i wielu sympatyków biorących udział
w organizowanych przez nas imprezach. Wśród nas jest wielu wieloletnich członków PTTK
w Skawinie którzy swoim zaangażowaniem przyczyniali się, że nasze PTTK w Skawinie
trwało w dobrej kondycji i nadal się rozwija. W wyniku tych działań możemy dzisiaj świętować Jubileusz sześćdziesięciolecia PTTK w Skawinie. Wielu członków przez dziesięciolecia
aktywnej pracy na rzecz PTTK w Skawinie zostało wyróżnionych honorowymi dyplomami
i odznaczeniami Towarzystwa. Wielu członków PTTK Skawinie brało udział w szkoleniach
podnosząc swoje umiejętności i uprawnienia turystyczne.”
Po części oficjalnej odbyła się zabawa członków koła przy muzyce i poczęstunku w formie
szwedzkiego stołu. Wśród przygotowanych potraw był również okolicznościowy tort z napisem „60 lat PTTK w Skawinie”. Zarząd Koła Miejskiego PTTK w Skawinie składa
serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia uroczystości Jubileuszu 60-lecia PTTK w Skawinie.
Przygotował
Prezes Koła
Sławomir Sroka
zdj. archiwum Koła
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Jubileusz 20-lecia Koła PTTK nr 1 „PIELGRZYM”
„W dniu 18 marca 1993 roku odbyło się zebranie założycielskie koła PTTK. Koło obejmuje
środowisko turystów-katolików. Koło realizuje statutową działalność z zaakcentowaniem
turystyki pielgrzymkowej. Koło przyjęło nazwę „Pielgrzym”. Prezesem koła wybrany został
ks. dr Maciej Ostrowski, przodownik GOT, członek babiogórskiej sekcji GOPR, wykładowca
w Papieskiej Akademii Teologicznej.” – tak brzmi zapis protokołu założycielskiego Koła
PTTK „Pielgrzym”, któremu ówczesny Zarząd Oddziału nadał nr 1.
Geneza powstania koła
1. W 1981 roku, na Sejmiku Aktywu Kół (SAK 10) Oddziału Krakowskiego PTTK,
korzystając ze sprzyjającej sytuacji społeczno-politycznej w Polsce, Kazimierz Synowski
zaproponował, ażeby rozpoczęcie i zakończenie sezonu górskiego Oddziału Krakowskiego
PTTK odbywało się z odprawieniem mszy św. polowej. Wniosek przez obradujących został
przyjęty. Z powodu wprowadzenia stanu wojennego, praktycznie można było go zrealizować
dopiero w 1983 roku. Przedstawiono wniosek na posiedzeniu zarządu Oddziału Krakowskiego. W tamtych czasach decyzja zarządu była wymijająca: Oddział nie będzie inicjatorem
mszy św., ale jeśli ktoś chciałby mszę św. zorganizować, to jest już nie sprawa Oddziału,
tylko osoby (jednostki organizującej). Po takim dictum Stefan Palusiński i Kazimierz
Synowski postanowili sami zająć się tą sprawą. Rozpoczęto poszukiwania odpowiedniego
kapłana. Wybór padł na zakon OO. Dominikanów. Zgodził się odprawić mszę św. na Lachów
Groniu Tomasz Pawłowski. Pierwsza msza św. odbyła się ku radości braci turystycznej.
Zachęceni tym Stefan Palusiński i Kazimierz Synowski zaczęli rozglądać się za kapłanem,
który mógłby się bardziej związać z krakowskim ruchem turystycznym. Podjęto zapytanie
Kurii Krakowskiej i tutaj padło nazwisko ks. Macieja Ostrowskiego, ówcześnie wikariusza
w kościele p.w. św. Szczepana. Okazało się, że ks. Maciej Ostrowski jest współpracownikiem
Duszpasterstwa Służby Liturgicznej Ruchu Światła i Życia Archidiecezji Krakowskiej.
Równocześnie jest przodownikiem Górskiej Odznaki Turystycznej oraz czynnym ratownikiem Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ks. Maciej przyjął zaproszenie
i odtąd stale przewodniczy mszom św. na rozpoczęcie i zakończenie sezonu górskiego
Oddziału Krakowskiego PTTK. W latach 80. były pewne kłopoty z organizowaniem mszy,
wynikające, mówiąc oględnie, z niechęci czynników politycznych do tej inicjatywy, ale to już
odrębna opowieść.
2. Po tak dobrym początku, w grupie triumwiratu: ks. Macieja, Stefana i Kazimierza,
pomyślano o utworzeniu Krajoznawczej Odznaki im. Jana Pawła II. Regulamin powstał
w 1983 roku na bazie Krajoznawczej Odznaki PTTK. I w tym przypadku, w pierwszej połowie lat 80. nie było klimatu, aby odznaka powstała w PTTK i tak odznaka utworzona została
pod patronatem Duszpasterstwa Służby Liturgicznej Ruchu Światła i Życie Archidiecezji
Krakowskiej. Zadania zdobywania odznaki zostały tak pomyślane, że są łatwe do wykonania
dla każdego: od 10-cioletniego ucznia po najstarszego seniora o zainteresowaniach krajoznawczych i chrześcijańskich. Głównym celem jest pogłębienie wiary poprzez piękno świata
stworzonego przez Boga.
3. Dla wypromowania odznaki powstał następny pomysł, aby organizować wycieczki, które
umożliwiłyby zdobywanie Krajoznawczej Odznaki im. Jana Pawła II. Rozpoczęliśmy tę
działalność zorganizowaniem I Pielgrzymki Turystów na Turbaczu w 1986 roku. Już w roku
następnym zainicjowane zostały 4 wycieczki: pierwsza do klasztoru OO. Karmelitów
w Czernej. Po okresie przemian społeczno-politycznych powstały warunki do powstania koła
PTTK. Tym sposobem 18 marca 1993 roku powstało Koło PTTK nr 1 „Pielgrzym”.
Po dwudziestu latach koło nasze zdecydowanie okrzepło. Ustabilizowała się liczba członków,
chociaż rotacja jest duża. Zasadniczy skład osób zajmujących się układaniem programu
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działania i jego realizacją pozostał bez zmian. Prezesem koła jest niezmiennie od lat ksiądz
prof. Maciej Ostrowski z Uniwersytetu Papieskiego, czynny ratownik Grupy Podhalańskiej
GOPR, przodownik GOT, członek honorowy Oddziału Krakowskiego PTTK. Wiceprezesem
koła niezmiennie Kazimierz Synowski, przewodnik terenowy i beskidzki, były prezes
Oddziału Krakowskiego PTTK, aktualnie przewodniczący oddziałowej Kapituły Odznaczeń.
Kazimierz Synowski

Zmiany w składzie Zarządu Oddziału Krakowskiego PTTK
Informuję, że na przełomie czerwca i lipca br. nastąpiły zmiany w składzie Zarządu Oddziału
Krakowskiego PTTK w zakresie jakim umożliwia Statut Oddziału.
Obecnie skład zarządu kształtuje się następująco:
Prezes Zarządu Oddziału – Janusz Worotniak
I Wiceprezes Skarbnik Zarządu Oddziału – Elżbieta Dziektarz
II Wiceprezes Zarządu Oddziału – Kamil Barwacz
Sekretarz Zarządu Oddziału – Krzysztof Hubicki
Członkowie Zarządu Oddziału – Barbara Kic
– Józef Mej
– Barbara Petrykowska
– vacat
Skład Zarządu Oddziału może być uzupełniony dopiero w wyborach uzupełniających, które
przewiduje Statut Oddziału Krakowskiego PTTK (§15.1. Zarząd oddziału, komisja rewizyjna
oddziału, sąd koleżeński oddziału mają prawo kooptować nowych członków na zwolnione
w okresie kadencji miejsca. Liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3
składu pochodzącego z wyboru. §15.2. W razie wyczerpania trybu kooptacji zjazd oddziału
przeprowadza wybory uzupełniające, dokonując wyboru nowych członków władz na zwolnione miejsca.).
sekretarz Zarządu Oddziału
Krzysztof Hubicki

Od redakcji
Weszliśmy w następną kadencję Zarządu Oddziału Krakowskiego PTTK, który jest wydawcą
niniejszego BIULETYNU INFORMACYJNEGO. Z tej okazji pragnę poinformować, że za
dotychczasową działalność Redakcja została wyróżniona notą gratulacyjną Zarządu Oddziału,
złożoną na ręce redaktora naczelnego. Ze względu na coraz mniejsze zainteresowanie Czytelników biuletynem w wersji tradycyjnej (papierowej), w bieżącej kadencji nie będzie on
wydawany. Będzie dostępny jedynie na stronie internetowej Oddziału. Jednostki organizacyjne Oddziału, które będą chciały otrzymywać wersję tradycyjną powinny zgłosić ten fakt
do Biura Oddziału. Zarząd Oddziału przymierza się do zmiany wyglądu strony internetowej,
a gdy to nastąpi biuletyn będzie rozsyłany do zainteresowanych w postaci newslettera.
redaktor naczelny
Krzysztof R. Hubicki
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zdjęcie na pierwszej stronie: K. Hubicki – Dolina Prądnika..

