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Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia  
Zarząd Oddziału Krakowskiego PTTK  

składa serdeczne życzenia:  
zdrowych, radosnych, 

spędzonych w rodzinnej atmosferze  
dni Narodzenia Pańskiego, 

a nadchodzący 2014 rok  
przyniósł  wiele satysfakcji 

w życiu osobistym i zawodowym, 
a w zdrowiu i kondycji  

pozwolił cieszyć się pięknem 

ojczystego kraju  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXIX Nadzwyczajny Zjazd Oddziału Krakowskiego PTTK 

 

W dniu 13 października br. odbył się XXXIX Nadzwyczajny Zjazd Oddziału Krakowskiego 

PTTK. Tematem zjazdu było dokonanie zmian w Statucie Oddziału w odpowiedzi na 

postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego wynikłe z opinii Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta 

Krakowa jako organu nadzorującego stowarzyszenia. Delegacji zostali zapoznani z zapropo-

nowanymi przez Zarząd Oddziału poprawkami wynikającymi z postanowień Sądu i opinii 

UMK. W rezultacie głosowania przyjęto poprawioną treść Statutu Oddziału Krakowskiego 

PTTK, która została ponownie skierowana do rozpatrzenia przez Sąd Rejonowy. 

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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Komisja Turystyki Narciarskiej zaprasza 

 

Komisja Turystyki Narciarskiej zaprasza chętnych turystów do udziału w imprezach zimo-

wych, 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). 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 własnych Komisji Turystyki Narciarskiej Oddziału 

Krakowskiego PTTK oraz imprez organizowanych przez Komisję Turystyki Narciarskiej 

Zarządu Głównego PTTK i innych organizatorów w sezonie zimowym  2014. 

 

Imprezy własne organizowane przez KTN Oddziału Krakowskiego PTTK  
 

L.p. Impreza Termin Prowadzenie 

1. 
Biały Kościół – Wierzchowie – Świerkowa – Kawiory – Bębło – 
Czajowice – Murownia – Biały Kościół  
Sprzęt: narty śladowe 

21.12.2013 M. Garus 

2. 
Chochołów – Ostrysz – Butorowy Wierch – Rąbaniska – Witów 
Sprzęt: narty śladowe 

11.01.2014 H. Zacharska 

3. 
Mszana Dolna – Potaczkowa – Niedźwiedź – Spyrkowa – Mszana Dolna 
Sprzęt: narty śladowe 

08.02.2014 M. Garus 

4. 
Trybsz – Grandeus – Przęłecz Trybska – Pawlików Wierch – Czarna 
Góra – Trybsz 
Sprzęt: narty śladowe   

15.03.2014 M. Garus 

5. 
Zakończenie sezonu narciarskiego – Jaworzyna Kamieniecka 
Lubomierz Rzeki – Dolina Kamienicy – Jaworzyna Kamieniecka – Rzeki 
Sprzęt: narty śladowe   

05.04.2014 H. Zacharska 

 

Imprezy organizowane przez KTN Zarządu Głównego PTTK  
oraz innych organizatorów 

1. 09-13.12.2013 – Zlot i doszkolenie  Przodowników Turystyki Narciarskiej – Kalatówki    
12.12.2013 – Zakończenie obchodów 60-lecia Komisji Turystyki Narciarskiej – Kalatówki 
Organizator: KTN ZG PTTK, 31-010 Kraków, ul Jagiellońska 6 
Zgłoszenia: KTN ZG PTTK, 31-010 Kraków, ul Jagiellońska 6, tel. 12 4227431 do 30.11.2013 
kol. Marian Garus,  tel. 12 6334362, e-mail: magagor2@wp.pl 
 

2. styczeń-luty.2014 – Przejście dolin ochotnickich    
Organizatorzy: Komisja Turystyki Narciarskiej Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu. 
Zgłoszenia: kol. Edward Borek, 33-300 Nowy Sącz, ul. Podmłynie 19, kom. 664492411,  
e-mail: spnawojowa@interia.pl 
Impreza zależna od uwarunkowań pokrywy śnieżnej. 
Sprzęt: narty skiturowe i śladowe, rakiety śnieżne 
 

3. 14-19.01.2014 – XLVI Rajd Narciarski po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej na nartach 
śladowych – Smoleń    
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,  
42-400 Zawiercie, ul. Dolna 7, tel. 32 6713177, e-mail: a-str@o2.pl. Trasy wg regulaminu.  
Sprzęt: narty śladowe  
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4. 25-26.01.2014 – II Rajd Szlakami Narciarskimi Jaworzyny Krynickiej – Hala Łabowska 
Organizatorzy: Komisja Turystyki Narciarskiej Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu. 
Zgłoszenia: kol. Edward Borek, 33-300 Nowy Sącz, ul. Podmłynie 19, kom. 664492411,  
e-mail: spnawojowa@interia.pl 
Sprzęt: narty skiturowe i śladowe, rakiety śnieżne 
 

5. 01-02.02.2014 – III Rajd Bocheński – Beskid Wyspowy i Gorce 
Organizatorzy: Komisja Turystyki Narciarskiej Oddziału PTTK w Bochni, ul. Bernardyńska 10, 
tel. 14 6122727. 
Zgłoszenia: kol. Tomasz Fischer, kom. 602839967,  
Sprzęt: narty skiturowe 
 

6. 06-09.02.2014 – Międzynarodowy Zimowy Zlot Turystów Kraliky (Czechy) 
Współorganizator: KTN ZG PTTK i KTN Oddziału Bielsko-Biała, ul. Wzgórze 6;  
Zgłoszenia: kol. E. Brzozowski, tel. 33 8277837; kom. 602239442. e-mail: edal@o2.pl.  
Sprzęt: narty skiturowe i śladowe 
 

7. 19-23.02.2014 – XXXII 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, e-mail: pttk-bieszczady@o2.pl;   
Sprzęt: narty skiturowe i śladowe. 
 

8. 27.02.-02.03.2014 – XIV Spotkanie Narciarzy Śladowych – Beskid Niski 
Organizatorzy: redakcja „Na Szlaku” i Klub Turystyczny PTTK „Ostańce”, 42-400 Zawiercie,  
ul. Sikorskiego 6, tel. 32 6721841 lub 32 6783993.  
Sprzęt: narty śladowe 
 

9. 01-02.03.2014 – II Rajd Szlakami Narciarskimi Pasma Radziejowej – Przehyba 
Organizatorzy: Komisja Turystyki Narciarskiej Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu  
i Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej w Krakowie. 
Impreza w oparciu o wytyczane od 55 lat szlaki narciarskie w Beskidzie Sądeckim. 
Zgłoszenia: kol. Edward Borek, 33-300 Nowy Sącz, ul. Podmłynie 19, kom. 664492411,  
e-mail: spnawojowa@interia.pl  
Sprzęt: narty skiturowe i śladowe, rakiety śnieżne 
 

10. 09-16.03.2014 – LIX Rajd Narciarski „Karkonosze 2014” 
Organizator: KTN PTTK Jelenia Góra, 58 500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 88, tel. 75 7525851 
Sprzęt: narty skiturowe i śladowe 
 

11. 30.03.-04.04.2014 – IX Spotkania Tatrzańskie im. Stanisława Szymulańskiego  
– Polana Chochołowska 
Organizator: KTN ZG PTTK, 31-010 Kraków, ul Jagiellońska 6 
Zgłoszenia: KTN ZG PTTK, 31-010 Kraków, ul Jagiellońska 6, tel. 12 4227431 z zaznaczeniem 
na kopercie: Chochołowska. Rezerwacja miejsc w schronisku indywidualnie z wystarczającym 
wyprzedzeniem tel. 18 2070510.  
Sprzęt: narty skiturowe 
 
 

UWAGA: Uczestnicy imprez, nie będący członkami PTTK, ubezpieczają się 

od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. 

 
opracowanie: Marian Garus KTN 
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Spotkania klubowe Instruktorów Krajoznawstwa 

 

Spotkania Klubu Instruktorów Krajoznawstwa   w sezonie 2013/2014 odbywać się będą 

w każdą trzecią środę miesiąca wraz z prelekcją w następujących  terminach: 
 

15 stycznia 2014 r.  
temat: „Polskie ślady na Białorusi” – kol. dr Józef Partyka 
19 lutego 2014 r.  
temat: „Uroki Ziemi Świętokrzyskiej” – kol. Urszula Ormicka 
19 marca 2014 r.  
temat: „Antonio Gaudi – hiszpański modernista” – kol. Zbigniew Twaróg 

 

Dom Turysty PTTK – ul. Zyblikiewicza 2b (wejście obok kasyna) – sala konferencyjna (sala nr 4). 

Początek spotkań – godz. 17.00. 

Rada KIK oczekuje propozycji na okres jesienno-zimowy 2014/15,  aby nasze grono 

nadal mogło korzystać ze sposobności 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 przyczyni się do aktywnego uczestnictwa w pracach Klubu. 

Na spotkania Instruktorów Krajoznawstwa zapraszamy również i inne osoby zainteresowane 

krajoznawstwem. 
przygotowała Prezes KIK  

Barbara Krawczyk 
 

Spotkania klubowe Przodowników Turystyki Górskiej 

 
W dniu 10 października br. w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie przy 

ul. Jagiellońskiej 6 odbyło się Sprawozdawcze Zebranie Krakowskiego Klubu Przodowników 

Turystyki Górskiej. W trakcie Zebrania wręczono honorowe odznaki „25 lat w KKPTG” Odznaki 

otrzymali: kol. Anna Mikulec (leg. nr 112), Krzysztof  Bohosiewicz (leg. nr 113), Andrzej Kaszuba 

(leg. nr 114), Maria Prochownik (leg. nr 115), Jerzy B. Nowak (leg. nr 116), Julian Ślusarczyk 

(leg. nr 117). Natomiast Artur Rotter otrzymał odznakę „50 lat w PTTK”. W części zebrania 

uczestniczył niedawno wybrany prezes Oddziału Krakowskiego PTTK Janusz Worotniak, który 

omówił aktualne problemy Oddziału. 

Rada Klubu zaprasza na zimowe prelekcje, które odbywać się będą w poniedziałki od godz. 19.00 

w sali konferencyjnej na I piętrze lub w sali nr 17 na II piętrze Centralnego Ośrodka Turystyki 

Górskiej PTTK w Krakowie, ul. Jagiellońska 6/6a (wejście odpowiednio drugą lub pierwszą bramą 

po prawej, idąc od ul. Szewskiej). 
 

09.12.2013 r.  „Meksyk 2013” – Jarosław Balon 
13.01.2014 r.  „Wokół Matterhornu i Monte Rosa” – Marian Garus 
20.01.2014 r.  „Zielona wyspa Thassos (Grecja)” – Jacek Płonczyński 
27.01.2014 r.  „Rozmowy ze świstakami (Tatry)” – Albin Marciniak 
17.02.2014 r.  „Tatry. Koncert na dwóch. Wokół albumu M. Jagiełły i K. Wojnarowskiego”  

– Krzysztof Wojnarowski 
24.02.2014 r.  „Szumawa – pogranicze czesko-bawarskie” – Waldemar Gońka 
03.03.2014 r.  „Karpacka kraina w drewnie zaklęta. Wschodnia Słowacja i Zakarpackie”  

– Aleksander Dymek 
10.03.2014 r.  „Najpiękniejsza grań Austrii - Königsjodler” – Marek Dudek 
17.03.2014 r.  „Alzacja i Nadrenia - najwyższe szczyty Wogezów i Szwarcwaldu” – Anna Kucała 
24.03.2014 r.  „Mustang (Tybet)” – Kazimierz Kluczewski 
 

sporządzono na podstawie Komunikatu Klubowego 
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Sprawozdania roczne za 2013 rok 

 

Przypominamy o składaniu sprawozdań rocznych ze stanu organizacyjnego i działalności 

programowej jednostek organizacyjnych Oddziału Krakowskiego PTTK za rok 2013, które 

należy sporządzić na dostarczonych formularzach w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 

6 stycznia 2014 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 Krakowskiego PTTK 

Krzysztof R. Hubicki 
 

59. Zlot turystów górskich na Hali Krupowej 

 

Turyści górscy zrzeszeni w Oddziale Krakowskim PTTK w dniu 6 paź-

dziernika br. mieli okazję uczestniczyć w 59. tradycyjnym Zlocie przy 

schronisku PTTK na Hali Krupowej w paśmie Policy (Beskid Żywiecki) 

kończącym kolejny rok letnich górskich wędrówek. Imprezę, jak co roku, 

zorganizowała Komisja Turystyki Górskiej Oddziału Krakowskiego 

PTTK. Tym razem słoneczna pogoda zachęcała do górskich wędrówek. 

Szlaki górskie prowadzące na Halę Krupową od wczesnych godzin 

rannych zaludniły się turystami. Wędrowano do schroniska ze wszystkich 

okolicznych miejscowości i wszystkimi możliwymi turystycznymi szla-

kami: ze Skawicy, z Zawoi, z Sidziny, z Juszczyna, z Przełęczy Krowiarki 

i z Przełęczy Zubrzyckiej. Według organizatorów tegoroczny zlot zgroma-

dził ok. 400 turystów, w większości z kół zrzeszonych w Oddziale Krakowskim PTTK. 

O godzinie 12 uczestnicy spotkali sie przy kaplicy Matki Boskiej Opiekunki Turystów pod 

szczytem Okrąglicy, gdzie msze św., na zakończenie letniego sezonu turystyki górskiej, 

odprawił ks. prof. Maciej Ostrowski. Msza miała uroczystą oprawę, gdyż w tym roku minęła 

30. rocznica odprawiania mszy św. na Okrąglicy z okazji Zlotu na Hali Krupowej. Inicjatorzy 

mszy kol. Kazimierz Synowski i kol. Stefan Palusiński oraz ks. prof. Maciej Ostrowski 

otrzymali pamiątkowe upominki. Kaplica jest swoistym sanktuarium. W jej wnętrzu znajduje 

się ponad 40 tablic (i przybywają kolejne) upamiętniających ludzi gór i zasłużonych działaczy 

PTTK, którzy odeszli już z górskich szlaków na wieczny spoczynek. 
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Po zakończeniu mszy uczestnicy przeszli pod schronisko PTTK na Hali Krupowej, gdzie 

odbyło się uroczyste zakończenie zlotu i wręczenie nagród. Wśród uczestników zlotu obecni 

byli członkowie Zarządu Oddziału Krakowskiego PTTK z Prezesem Zarządu kol. Januszem 

Worotniakiem na czele, Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, a także członkowie oddziałowych 

komisji problemowych, klubów i kół zrzeszonych w Oddziale, przewodnicy(głównie z Koła 

Przewodników Beskidzkich im. prof. R.Reinfussa) i nieliczni przodownicy turystyki górskiej.  

W rywalizacji zlotowej o puchar Marszałka Województwa Małopolskiego w grupie osób 

dorosłych kolejne zwycięstwo odniosło Koło Grodzkie – 49 uczestników, drugie miejsce tym 

razem przypadło turystom z Koła Pielgrzym – 30 osób, a trzecie miejsce zajęli reprezentanci 

Oddziału Hutniczo-Miejskiego PTTK z Krakowa – 24 uczestników. Zwycięskim kołom 

i Oddziałowi Nowohuckiemu PTTK serdecznie gratulujemy. Zdobywcy trzech pierwszych 

miejsc otrzymali z rąk Prezesa Oddziału Krakowskiego PTTK kol. Janusza Worotniaka 

pamiątkowe puchary.   

W rywalizacji o puchar Prezesa Oddziału Krakowskiego PTTK w grupie młodzieżowej 

zwyciężyła, biorąca oficjalnie po raz pierwszy udział w Zlocie, drużyna reprezentująca 

Szkolne Koło PTTK nr 28 ze Szkoły Podstawowej nr 133 z Karkowa – 49 uczestników. 

Na drugim miejscu uplasowała się młodzież z Szkoły Podstawowej nr 53 z Krakowa (Szkolne 

Koło PTTK nr 22) – 29 uczestników, a trzecie miejsce młodzież ze Szkolnego Koła PTTK 

nr 8 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabo-

widzących z Krakowa – 16 osób. Należy też odnotować udział młodzieży ze Szkoły Podsta-

wowej nr 7 z Krakowa (szkolne Koło PTTK nr 10 „Podróżnik”). Drużyny młodzieżowe, 

które zajęły trzy pierwsze miejsca w rywalizacji zostały wyróżnione pucharami, które rozra-

dowanym młodym turystom wręczyła wieloletnia 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, koło PTTK nr 45 z Krakowa, Zrzeszenie Sportu i Turystyki 

„Ogniwo” z Krakowa. W Zlocie wzięli również udział przedstawiciele innych Oddziałów 

i kół z województw Małopolskiego i Śląskiego. Obecni byli reprezentanci Oddziału PTTK 

z Nowego Targu, Oddziału Rabczańskiego, Szkolnego Koła PTT z Chrzanowa, przedstawi-

ciele Oddziału PTTK z Bielska Białej i także grupa członków Studenckiego Koła 

Przodowników Turystyki Górskiej z Warszawy. 
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Na mecie zlotu organizatorzy dokonywali potwierdzeń zdobytych punktów do GOT, 

stemplowali wydawnictwa i książeczki GOT okolicznościowym stemplem oraz rozprowa-

dzali odpłatnie pamiątkową odznakę zlotową.  

Komisja Turystyki Górskiej tradycyjnie dziękują kolegom z Koła nr 1 „Pielgrzym” i księdzu 

prof. Maciejowi Ostrowskiemu za organizację i odprawienie Mszy Świętej. 

W przyszłym roku Komisja Turystyki Górskiej zaprasza na 60. Jubileuszowy Zlot na Hali 

Krupowej. 

 przygotował Marian Garus – KTG 

zdjęcia Julian Ślusarczyk 

 

Zakończenie „Rajdu na raty” 

 

W dniu 22 września 2012 r. VII etapem, przy 

schronisku PTTK na Maciejowej w Gorcach, 

zakończyła się tegoroczna 47. edycja w historii 

Oddziału Krakowskiego PTTK górskiego „Rajdu 

na raty – Siedem Wierchów Beskidzkich”. 

Organizatorem Rajdu była Oddziałowa Komisja Turystyki Górskiej. 

Tegoroczny Rajd, którego od lat głównym celem jest propagowanie zdobywania Górskiej 

Odznaki Turystycznej i poznawania piękna polskich Beskidów, miał następujące punkty 

etapowe: 

 Jamna 490 m (Pogórze Rożnowskie) (rozpoczęcie) I etap 21 kwietnia 
 Jałowiec 1111 m (Beskid Żywiecki) II etap 12 maja 
 Gorc 1228 m (Gorce) III etap 26 maja  
 Cyrla n/Rytrem 950 m  (Beskid Sądecki) IV etap 9 czerwca 
 Ostrysz 1023 m  (Podhale) V etap 23 czerwca 
 Skrzyczne 1257 m  (Beskid Śląski) VI etap 9 września 
 Maciejowa 900 m (Gorce) (zakończenie)  VII etap 18 września 
 

Tegoroczny Rajd cieszył sie sporym zainteresowaniem turystów, chociaż pogoda nie zawsze 

była łaskawa (na etapie z metą na Gorcu grupy młodzieżowe ulewny deszcz zmusił do 

odwrotu). Część etapów rajdu odbywała się jednak przy słonecznej pogodzie umożliwiającej 

turystom podziwianie niepowtarzalnego piękna  Beskidów. W imprezie wzięło udział ponad 

110 uczestników, z czego 70 osób ukończyło Rajd i zaliczyło minimum 4 spośród 7 szczytów 

– etapów otrzymując pamiątkową plakietkę. Tym razem mniejszą grupę uczestników stano-
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wiła młodzież. Dlatego serdeczne podziękowania należą się „niezłomnym” czyli młodzieży 

i opiekunom z SOSW dla dzieci niewidomych i słabowidzących – Koło PTTK nr 8. 

W grupie dorosłych najliczniej reprezentowane było Koło Grodzkie PTTK. Turyści z tego 

koła obecni byli na każdym etapie Rajdu w liczbie 40-50 osób. Koło Grodzkie PTTK 

włączyło bowiem na stałe do swojego kalendarza imprez górskich oddziałowy Rajd na Raty. 

Nie można tego powiedzieć o Oddziałowym BORT, które z „uporem godnym podziwu” nie 

potrafi od lat włączyć imprez oddziałowych do swojego programu, tracąc tym samym dużą 

grupę potencjalnych klientów. Wśród uczestników tegorocznego Rajdu liczną grupę stanowili 

członkowie Koła PTTK nr 45 (obecni na wszystkich etapach rajdu) oraz turyści indywidualni, 

zrzeszeni w różnych kołach Oddziału. Organizatorzy apelują do członków pozostałych kół 

zrzeszonych w Oddziale Krakowskim PTTK o propagowanie aktywnego wypoczynku 

w górach poprzez zdobywanie Górskiej Odznaki Turystycznej i jeszcze liczniejszy udział 

w przyszłorocznej edycji Rajdu. 

Na wyznaczonych szczytach – punktach etapowych w godzinach od 12 do 14 dyżurowali 

członkowie Oddziałowej Komisji Turystyki Górskiej dokonując uczestnikom potwierdzeń 

w dzienniczkach rajdowych i potwierdzając zdobycie punktów do Górskiej Odznaki Tury-

stycznej 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. 
 

przygotował Marian Garus – KTG 

 

Imprezy Komisji Turystyki Górskiej w roku 2014 

 

Komisja Turystyki Górskiej Oddziału Krakowskiego PTTK zaprasza w roku 2014 na trasy 

48. edycji Rajdu na raty „Siedem Wierchów Beskidzkich”. Do udziału w Rajdzie zapraszamy 

zarówno turystów dorosłych jak i młodzież. Warunkiem uczestnictwa w Rajdzie jest wyku-

pienie u organizatorów na I etapie Rajdu dzienniczka rajdowego, w którym uczestnicy będą 

potwierdzać „zaliczenia” kolejnych punktów etapowych – miejsc usytuowanych na szczytach 

górskich. Warunkiem ukończenia Rajdu jest potwierdzenie udziału w 4 z 7 etapów Rajdu. 

Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą Rajd otrzymają na jego zakończeniu pamiątkowe 

plakietki. Etapy rajdu: 

Leskowiec (Beskid Mały) (rozpoczęcie)  I etap 13 kwietnia 

Żeleźnica (Pasmo Podhalańskie)  II etap 11 maja 

Turbacz (Gorce)  III etap 25 maja 

Czantoria Wielka (Beskid Śląski)  IV etap 8 czerwca 

Jasień (Beskid Wyspowy)  V etap 29 czerwca 

Lubań (Gorce)  VI etap 7 września 

Bereśnik (Beskid Sądecki) (zakończenie)  VII etap 21 września 
 

Oprócz Rajdu na raty Komisja Turystyki Górskiej zaprasza w roku 2014 na rozpoczęcie 

sezonu turystyki górskiej w Małopolsce „Wiosna 2014” z udziałem Marszałka Województwa 

Małopolskiego w dniu 13 kwietnia 2014 na Leskowiec w Beskidzie Małym. 

Organizatorzy: Komisje Turystyki Górskiej Oddziałów PTTK:  

„Ziemi Tarnowskiej” z Tarnowa (Główny organizator), 

„Beskid” z Nowego Sącza,  

„Krakowskiego” z Krakowa 

oraz na 60. Jubileuszowy Jesienny Zlot Turystów Górskich na zakończenie sezonu 

turystyki górskiej na Hali Krupowej w Beskidzie Żywieckim w dniu 5 października 2014 r. 
 

przygotował Marian Garus – KTG 
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Składki członkowskie w roku 2014 

 

składka normalna: 40,00 zł  (za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014) 

składka ulgowa pełna: 20,00 zł  (za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014) 

składka ulgowa niepełna: 10,00 zł  (za okres od 1 września do 31 grudnia 2014) 

 

Poniżej przedstawiamy wyciąg z uchwały nr 46/UZ/2013 Zarządu Oddziału Krakowskiego 

PTTK w sprawie wysokości składek członkowskich w Oddziale Krakowskim na rok 2014. 
[...]  

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. [...] 

4. Składkę członkowską należy wnieść jednorazowo najpóźniej do dnia do 31 grudnia 2014 r.[...] 

5. Wysokość wpisowego wynosi:  

10,00 zł    składka normalna 

  6,00 zł    składka ulgowa 

  5,00 zł    składka ulgowa (przysługuje uczniom szkół do poziomu szkoły ponadgimnazjalnej.[...] 

7. Uprawnieni do opłacania składki członkowskiej ulgowej pełnej: 

- 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. 

8. 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). 

9. Uprawnieni do zwolnienia z opłacania składki członkowskiej: 

- członkowie honorowi PTTK; 

- dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych do ukończenia nauki w szkołach 

  ponadgimnazjalnych dziennych (do ukończenia 20 roku życia); 

- uczniowie z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia nauki w szkołach ponadgimnazjalnych 

  dziennych (do ukończenia 20 roku życia).[...] 

11. Osoby, które nie mają opłaconej składki członkowskiej za lata ubiegłe, a nie chcą utracić ciągłości 

przynależności do PTTK, mogą opłacić zaległe składki przy opłacaniu składki za rok 2014, 

uiszczając składkę za dany rok w wysokości określonej uchwałami Zarządu Oddziału Krakowskiego 

PTTK.  

12. W przypadku utraty legitymacji PTTK należy zgłosić się do Kasy Oddziału celem uzyskania nowej 

legitymacji (duplikatu), po opłaceniu kosztu legitymacji w kwocie 5,00 zł oraz opłaceniu 

obowiązującej składki członkowskiej za rok 2014.[...] 
 

 

Ubezpieczenie NNW w roku 2014 

 

Będąc członkiem PTTK z ważną legitymacją członkowską (tj. z opłaconą aktualną składką 

członkowską), jesteś ubezpieczony, niezależnie od wieku, od Następstw Nieszczęśliwych 

Wypadków (NNW). Ubezpieczycielem jest AXA TUiR S.A. (umowa ubezpieczeniowa nr 

5834-00.784.320 ważna do 31.03.2014 r.*).  

Ubezpieczenie obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych na terytorium 

EUROPY w wariancie obejmującym pełny czas ochrony ubezpieczeniowej (24 godziny), 

w szczególności w życiu prywatnym oraz: 
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1) podczas uczestnictwa w imprezach PTTK w okresie objętym ochroną ubezpieczeniową, 

za które uznaje się wszystkie imprezy organizowane lub współorganizowane przez struktury 

organizacyjne PTTK, których wykaz jest dostępny na każde żądanie AXA; ochrona 

ubezpieczeniowa obejmuje również wszystkie imprezy PTTK związane z rekreacyjnym 

uprawianiem sportów wodnych i konnych; 

2) podczas pobytu w obiektach PTTK, będących w użytkowaniu lub własnością PTTK, 

w związku z realizacją zadań statutowych lub z tytułu korzystania z noclegu albo atrakcji 

turystycznych; 

3) podczas zdobywania odznak turystycznych PTTK; 

4) podczas indywidualnego uprawiania turystyki (organizowanego samodzielnie oraz poza 

strukturami PTTK). 
* Uwaga! Upewnij się w Oddziale czy jesteś nadal ubezpieczony po tym terminie! 

 

AXA zwraca Ubezpieczonemu koszty poniesione na akcję ratowniczą lub poszukiwawczą, 

prowadzoną przez wyspecjalizowane służby ratownicze w celu ratowania życia lub zdrowia 

ubezpieczonego na terenie Europy.  

W ramach umowy ubezpieczenia AXA TUiR S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej 

w zakresie: 

- śmierci ubezpieczonego (suma ubezpieczenia 10.000 PLN), 

- trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku (s.u. 20.000 PLN), 

- wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu (s.u. 8.000 PLN), 

- zwrotu kosztów nabycia protez i środków pomocniczych (s.u. 2.400 PLN), 

- zwrotu kosztów operacji kosmetycznych (s.u. 2.400 PLN), 

- zwrotu kosztów ratownictwa (s.u. 4.800 EUR). 
 

Jeżeli ulegniesz nieszczęśliwemu wypadkowi: 

1. Niezwłocznie skorzystaj z pomocy lekarza. 

2. Wypełniaj zalecenia lekarskie. 

3. Na ile jest to możliwe postępuj tak, aby minimalizować następstwa wypadku. 

4. Zgłoś w ciągu 90 dni szkodę AXA TUiR S.A. w formie elektronicznej za pośrednictwem 

poczty e-mail na adres: swiadczenia.wow@axa-polska.pl, ubezpieczenia@axa.pl lub 

bezpośrednio na adres: Departament Obsługi Klientów Wydział Spraw Klientów AXA 

Polska, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa. 
5. AXA potwierdzi przyjęcie zgłoszenia szkody nie później niż w terminie 7 dni roboczych 

i przekaże Ubezpieczonemu bądź osobie uprawnionej informacje o nadanym numerze szkody 

oraz o brakujących dokumentach niezbędnych do ustalenia zasadności roszczeń. 

6. Zachowaj wszystkie rachunki i faktury, 

7. Zasady obsługi grupowego ubezpieczenia NNW w zakresie rozpatrywania roszczeń i wy-

płaty świadczeń, formularze i zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej: 

http://www.pttk.pl/zycie/ubezpieczenia/ 

 

W razie pytań zadzwoń pod nr: 801 200 200 (infolinia AXA TUiR S.A.)    – koszt połączenia: 
1. połączenia miejscowe i strefowe we wszystkie dni tygodnia przez cała dobę  

- za minutę połączenia – 0,25 zł 
2. połączenia międzystrefowe i z sieci ruchomych (komórkowych) we wszystkie dni tygodnia  

- za minutę połączenia w godzinach od 8.00 do 18.00 – 0,71 zł 

- za minutę połączenia w godzinach od 18.00 do 8.00 – 0,36 zł 
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140 lat TT-PTTK 

 

Sto czterdzieści lat temu, 31 grudnia 1873 roku, w Nowym Targu, 

podczas spotkania przedstawicieli inteligencji i arystokracji polskiej podpisano statut 

powołujący do życia Galicyjskie Towarzystwo Tatrzańskie. Postawiło ono przed sobą zadania 

propagowania turystyki górskiej, ułatwiania poznawania gór, a także zachęcania do nauko-

wego ich poznania. W 1874 r. uchwalono nowy statut zmieniający nazwę organizacji na 

Towarzystwo Tatrzańskie, umożliwiający tworzenie oddziałów, a także wzbogacający cele 

stowarzyszenia o ochronę przyrody i zainteresowanie folklorem górali. Już w wolnej Polsce, 

w roku 1920 ponownie zmieniono nazwę, tym razem na Polskie Towarzystwo Tatrzańskie. 

W 1934 r., w Warszawie podczas walnego zjazdu delegatów PTT podjęto uchwałę rozpo-

czynającą proces łączenia z istniejącym od 1906 roku Polskim Towarzystwem 

Krajoznawczym: „Dążąc do ściślejszego zespolenia ruchu turystycznego i krajoznawczego 

w Polsce Zjazd Delegatów PTT uważa za pożądane zbadanie możliwości połączenia PTT 

z Polskim Towarzystwem Krajoznawczym. W tym celu Zjazd Delegatów PTT poleca 

Zarządowi Głównemu wyłonienie komisji, która łącznie z odpowiednią komisją PTK 

przeprowadzi niezbędne prace i potrzebne wnioski na Zarząd Główny.”  

Podczas odbywającego się w tym samym roku zjazdu delegatów Polskiego Towarzystwa 

Krajoznawczego, zainicjowano działania zmierzające do połączenia z PTT, czasowo 

zmieniając nazwę PTK na Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. 

Losy obu stowarzyszeń po II wojnie światowej były skomplikowane. W 1950 r. Rada 

Turystyczna przy Ministrze Komunikacji zapoczątkowała prace mające na celu powołanie 

Towarzystwa Krzewienia Turystyki, które miało być jedynym stowarzyszeniem turystycznym 

działającym w Polsce. Chcąc zachować dla turystyki polskiej idee PTT i PTK, działacze obu 

tych organizacji powrócili do przedwojennej koncepcji połączenia. W dniu 16 grudnia 1950 r. 

w Warszawie odbyły się zjazdy delegatów obu Towarzystw i stowarzyszenia te rozwiązały 

się w celu stworzenia wspólnej organizacji. Następnego dnia, 17 grudnia 1950 roku powstało 

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. 
Jerzy Kapłon 

źródło: http:// www.140ptt.pttk.pl/140-lecie/ 

Z Kroniki Żałobnej 

 

W roku 2013 odeszli od nas na wieczną wędrówkę: 

 

Józef Cora [zm. 09.04.2013] – Przewodnik Tatrzański II klasy, 

Instruktor Przewodnictwa; członek Koła Przewodników Tatrzańskich 

im. M. Sieczki w Krakowie – uprawnienia przewodnickie uzyskał 

w 1983 r.; Przewodnik Międzynarodowy UIMLA w Stowarzyszeniu 

Międzynarodowych Przewodników Górskich LIDER (SMPG); członek Polskiego Towarzy-

stwa Przyjaciół Nauk o Ziemi – działał w zarządzie, w sekcji taternickiej w Krakowie. 

Pochowany na cm. Rakowickim. 

Zbigniew Koneczny [zm. 08.11.2013] – Przewodnik Beskidzki i Tere-

nowy, odznaczony wielokrotnie za działalność przewodnicką. 

Pochowany na cm. Rakowickim. 
 

opracował Julian Ślusarczyk 





 

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 2 grudnia 2013 r. 
zdjęcie na pierwszej stronie: J. Ślusarczyk – Pogórze Ciężkowickie.  

Rezerwat przyrody „Skamieniałe Miasto” 
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Zima z B.O.R.T. 

 

Niżej podajemy terminy i miejsca wyjazdów na narty organizowanych zimą 2014 roku przez 

BORT Oddziału Krakowskiego PTTK.  

11, 18, 25 stycznia 
1, 8, 15, 22 lutego 
1, 8, 15, 22, 29 marca 

Narty w Białce Tatrzańskiej. Możliwość jazdy na nartach lub też pobytu na basenach 

termalnych w Białce Tatrzańskiej. 

Cena: 55,- zł + karnet narciarski i/lub wejściówka na basen. 

12, 19, 26 stycznia 
2, 9, 16, 23 lutego 
2, 9, 16, 23, 30 marca 

Narty w Orawicach. Możliwość skorzystania z najtańszych basenów termalnych (na wol-

nym powietrzu) w okolicach Tatr lub też z Aqua Parku Meander. 

Cena: 65,- zł + karnet narciarski i/lub wejściówka na basen. 

16 lutego, 16 marca 

Wyjazd skiturowy w Beskid Sądecki. Wierchomla – Wierchomla PTTK – Runek – Jawo-

rzyna Krynicka - Krynica Czarny Potok. Punkty do GON: 20 pkt. Cena: wg tabeli poniżej. 

23 lutego, 23 marca 

Wyjazd skiturowy w Pieniny. Jaworki – Szałas Jaworki – Polana pod Wysoką – Durbaszka 

– Łaźne Skały – Szafranówka – Szczawnica. Punkty do GON: 21 pkt. Cena: wg tabeli poniżej. 

2 marca 

Wyjazd skiturowy w Gorce. Rdzawka – Stare Wierchy – Obidowiec – Schronisko PTTK 

na Turbaczu – Bukowina Waksmundzka – Nowy Targ Kowaniec. Punkty do GON: 20 pkt.  

Cena: wg tabeli poniżej. 

9, 30 marca 

Wyjazd skiturowy w Beskid Żywiecki. Korbielów – Hala Górowa – Hala Miziowa – Pilsko 

– Korbielów. Punkty do GON: 19 pkt. Cena: wg tabeli poniżej. 
 

Ilość osób Cena za osobę 

2 430 zł 

3 - 4 288 zł 

5 - 6 240 zł 

7 - 10 170 zł 

W cenie wyjazdu na narty: 
przejazd autokarem, ubezpieczenie KL i NNW, opieka pilota. 

W cenie wyjazdu skiturowego: 
transport, opieka przewodnika, zajęcia lawinowe, wypożyczenie zestawu lawinowy, mapa firmy 

Compass,  ubezpieczenie podstawowe NNW. 

Istnieje możliwość wypożyczenia zestawu skiturowego (buty, narty, foki, kije) w cenie 50 zł/ dzień. 

Rezerwacja miejsca na wycieczce na podstawie wniesienia opłaty rezerwacyjnej, która w przypadku 

wycieczek jednodniowych wynosi 20 zł.  

Szczegółowych informacji na temat proponowanych wycieczek Czytelnicy uzyskają w BORT 

 

 

 

 

Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego – Oddział Krakowski PTTK 

31-029 Kraków, ul. Zyblikiewicza 2b 

codziennie w godz. 9 - 17 

tel. 12-422-2676, fax. 12-422-3723 
www.krakow.pttk.pl,   e-mail: bort2@krakow.pttk.pl 
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