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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

Tradycyjnych, zdrowych i pogodnych
Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości,
spędzonych w gronie rodziny i przyjaciół
oraz wiosennego nastroju
życzy wszystkim członkom i sympatykom
Zarząd Oddziału Krakowskiego PTTK
Otwarcie
sezonu turystyki górskiej 2014
Komisje Turystyki Górskiej Oddziałów PTTK: „Beskid” z Nowego Sącza, „Krakowskiego”
z Krakowa (główny organizator), „Ziemi Tarnowskiej” z Tarnowa, zapraszają w dniu
13 kwietnia 2014 r. na Leskowiec w Beskidzie Małym na uroczyste rozpoczęcie sezonu
turystyki górskiej w Małopolsce „Wiosna 2014”. Impreza odbędzie się pod patronatem
Marszałka
Województwa
Małopolskiego Marka Sowy. Uczestnicy
przyjmowani będą na mecie zlotu
w godz. 11.00-13.30. O godz. 11.00
odbędzie się konkurs Palm Wielkanocnych, a o godz. 12.00 rozpocznie się
msza święta celebrowana w intencji
turystów górskich z małopolski i rozpoczynającego się sezonu. Po mszy
świętej o godz. 13.00 nastąpi uroczyste
powitanie uczestników i otwarcie
sezonu górskiego 2014 z udziałem
zaproszonych gości i władz Oddziałów
PTTK organizujących imprezę.
Schronisko PTTK „Leskowiec” (2001)
fot. K. Hubicki

3

biuletyn informacyjny 79

Schronisko PTTK „Leskowiec” (2009)

fot. Gambitek
źródło: pl.wikipedia.org

Zgłoszenia oraz wpisowe (4,00 zł)
przyjmować będzie Biuro Oddziału
Krakowskiego PTTK codziennie w
godz. 10-17 do dnia 3 kwietnia 2014 r.
Na miejscu, w ramach wpisowego
przedstawiciele Oddziałowej KTG
potwierdzać będą punkty zdobyte do
Górskiej Odznaki Turystycznej oraz
wręczać
pamiątkową
odznakę.
Szczegóły na afiszach oraz w czasie
dyżurów Komisji we wtorki w godz.
18.00-19.00. Dla turystów Oddziału
Krakowskiego PTTK rozpoczęcie
sezonu będzie również I etapem
cyklicznej imprezy „Rajd na Raty”.

Uczestnicy imprezy nie będący członkami PTTK ubezpieczają się od następstw
nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.

XLVIII Rajd na raty „Siedem Wierchów Beskidzkich”
Komisja Turystyki Górskiej Oddziału Krakowskiego
PTTK zaprasza na trasy 48. edycji Rajdu na raty „Siedem
Wierchów Beskidzkich”. Celem Rajdu jest propagowanie
aktywnego wypoczynku, turystyki górskiej, zdobywanie
Górskiej Odznaki Turystycznej i poznawanie piękna
polskich Beskidów oraz przylegających do Beskidów grup
Pogórza Karpackiego. Do udziału w Rajdzie zapraszamy
zarówno turystów dorosłych jak i młodzież. Warunkiem uczestnictwa w Rajdzie jest wykupienie
u organizatorów na I etapie Rajdu dzienniczka rajdowego, w którym uczestnicy będą potwierdzać
„zaliczenia” kolejnych punktów etapowych – miejsc usytuowanych na szczytach górskich.
Potwierdzeń będą dokonywać przedstawiciele Komisji Turystyki Górskiej Oddziału
Krakowskiego PTTK dyżurujący na poszczególnych etapach (szczytach) w dniach przewidzianych w programie Rajdu w godz. 12-14. Warunkiem ukończenia Rajdu jest potwierdzenie
udziału w 4 z 7 etapów Rajdu. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą Rajd otrzymają na jego
zakończeniu pamiątkowe plakietki.
Etapy rajdu:
Leskowiec (Beskid Mały) (rozpoczęcie)
Żeleźnica (Pasmo Podhalaoskie)
Turbacz (Gorce)
Czantoria (Beskid Śląski)
Jasień (Beskid Wyspowy)
Lubań (Gorce)
Bereśnik (Beskid Sądecki) (zakooczenie)

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

13 kwietnia
11 maja
25 maja
8 czerwca
29 czerwca
7 września
21 września
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Regulamin „Rajdu na raty – Siedem Wierchów Beskidzkich”

1. Organizatorem „Rajdu na raty - Siedem Wierchów Beskidzkich” jest Komisja Turystyki
Górskiej Oddziału Krakowskiego PTTK w Krakowie przy ul. Zyblikiewicza 2b.
2. Celem Rajdu jest propagowanie aktywnego wypoczynku wśród osób dorosłych, młodzieży szkolnej, członków i sympatyków PTTK, poznawanie piękna polskich Beskidów
oraz umożliwienie uczestnikom zdobywania kolejnych stopni Górskiej Odznaki Turystycznej.
3. Rajd odbywa się na terenie Beskidów Zachodnich i przylegającego doń części Pogórza
Karpackiego.
4. Uczestnicy „Rajdu” wędrują na ustalane corocznie przez organizatorów szczyty (wierchy)
dowolnymi, wybranymi przez siebie trasami.
5. Uczestnicy potwierdzają zdobycie „wierchu” w dzienniczku rajdowym wydawanym przez
organizatorów odpłatnie.
6. Potwierdzeń w dzienniczkach rajdowych dokonują przedstawiciele organizatora dyżurujący na punktach etapowych (wierchach) w dniu przewidzianym w programie imprezy
w godz. 12.00-14.00.
7. Warunkiem ukończenia „Rajdu” jest uzyskanie w dzienniczku rajdowym potwierdzeń
zdobycia – wejścia na minimum 4 z 7 szczytów będących w programie imprezy.
8. Dzienniczki rajdowe z uzyskanymi potwierdzeniami należy przesłać na adres organizatora
w terminie do dnia 15 października danego roku.
9. Uczestnicy, którzy spełnią warunki ukończenia „Rajdu” określone niniejszym regulaminem otrzymują pamiątkową plakietkę i dyplom, a wyróżniające się zespoły (drużyny,
koła) nagrody książkowe.
10. Wpisowe na „Rajd”, pobierane jest przez organizatorów przy wydawaniu dzienniczka
rajdowego.
11. Uczestnicy ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez uczestników
„Rajdu” w trakcie jego trwania.




Leskowiec (922 m npm) w Beskidzie Małym – najwyższy szczyt w części „zasolskiej”
Beskidu Małego, położony w głównym grzbiecie biegnącym od Przełęczy Kocierskiej
w kierunku doliny Skawy przez Potrójną, Łamaną Skałę. Tą cześć Beskidu Małego
nazywamy Pasmem Leskowca. Z rozleglej szczytowej polany widoki na Beskid Średni,
masyw Babiej Góry i Pasmo Jałowieckie. Pod szczytem, wznoszącej się ok. 15 min drogi od
Leskowca, Jaworzyny zwanej Groniem Jana Pawła II stoi schronisko PTTK o ponad 60.
letniej tradycji. Na szczycie Gronia kaplica poświecona ludziom gór i stacje drogi krzyżowej.
Proponowane dojścia:
Trasa

z Rzyk Jagódek
z Krzeszowa Górnego
z Ponikwi
z Tarnawy Górnej
z Czartaka Ponikwi

Kolor szlaku
czarny
czerwony
niebieski
niebieski
żółty

Czas przejścia
w górę
w dół

1
1½
1½
1¾
2¾

¾
1¼
1¼
1¼
2½

Punkty do
GOT

9/5
10/7
10/5
10/6
14/8
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Żeleźnica (912 m npm) w Paśmie Podhalańskim – najwyższe wzniesienie Pasma Podhalańskiego w jego głównym grzbiecie od Policy ku Przełęczy Sieniawskiej. Ma dwa zalesione
wierzchołki, rozdzielone przełęczą z widokową polaną, z której roztacza się oryginalna
panorama Tatr. Przy granicy lasu, słabo już w terenie widoczne, okopy z czasów I i II wojny
światowej. Pod szczytem wschodniego wierzchołka drewniana kaplica z ołtarzem.
Proponowane dojścia:
Trasa

z Raby Wyżnej przez Stromówki
z Pieniążkowic
z Przełęczy Bory Spytkowickie przez Łysą
Górę
z Orawki przez Danielki, Podszkle

Kolor szlaku

Czas przejścia
w górę
w dół

Punkty do
GOT

żółty
czerwony

2
1¼

1½
1

10/6
6/3

niebieski

3

2¾

8/7

3¾

3½

15/16

żółty

Turbacz (1310 m npm) w Gorcach – najwyższy szczyt Gorców. Wraz z sąsiednia Kiczorą
jest centralnym rejonem rozległego rozrogu, w którym zbiegają się wszystkie główne grzbiety
opadające w kierunku Nowego Targu, Obidowej, Klikuszowej, Łopusznej, Rabki, Poręby
Wielkiej, Koniny, Rzek i Ochotnicy Górnej. Na szczycie obelisk i krzyż. Pod szczytem
schronisko PTTK oddane do użytku w 1958 r. Obok schroniska otwarty w 1980 roku Ośrodek
Kultury Turystyki Górskiej PTTK poświęcony ponad stuletniej historii schronisk górskich
w Polsce. Koło schroniska węzeł szlaków turystycznych letnich i narciarskich, najważniejszy
i największy w Gorcach. Z Hali Długiej, nieopodal schroniska roztacza się wspaniała panorama Tatr i Podhala, a spod schroniska wspaniałe widoki na północno-wschodnią część
Gorców, Pieniny, Beskid Wyspowy. Na pobliskiej Hali Turbacz szałas-ołtarz upamiętniający
pobyt w Gorcach Jana Pawła II.
Proponowane dojścia:
Trasa

z Koninek przez Polanę Średnie i Czoło
Turbacza
z Koninek przez Tobołów i Obidowiec
z Koniny przez Przełęcz Borek
z Kowańca przez Bukowinę Miejską

Kolor szlaku

Czas przejścia
w górę
w dół

Punkty do
GOT

niebieski

3

2½

13/6

zielony,
czerwony
dydaktyczny
żółty
żółty

4

3¼

17/11

3½

3

17/9

2½

2

14/8

Wielka Czantoria (995 m npm) w Beskidzie Śląskim – główny szczyt Beskidu Śląskiego
rozdzielający dorzecze Wisły i Odry. Przebiega tędy granica z republiką Czeską. Na szczycie
wieża widokowa. Ze szczytu i szeregu polan rozległe widoki na Beskid Śląski. Na
podszczytową polanę Stokłosica wyprowadza z Ustronia wyciąg krzesełkowy stanowiący
bazę cieszącego się dużą popularnością ośrodka narciarskiego. Na płn.-zach. od szczytu po
obu stronach granicy rezerwaty przyrody „Czantoria” obejmujące dolnoreglowy las
z dorodnymi jesionami. W roku 1904 Beskiden-Verein wybudował pod szczytem Czantorii
schronisko. Po podziale Śląska Cieszyńskiego w 1920 r. znalazło się ono po stronie czeskiej.
Od 1995 roku umożliwiono korzystanie ze schroniska turystom polskim poprzez turystyczne
przejście graniczne. Czantoria jest tematem wielu legend i utworów literackich. W okresie
II wojny światowej Czantoria była terenem działań ugrupowań partyzantów.
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Proponowane dojścia:
Trasa

z Jawornika przez Przełęcz Beskidek
z Ustronia Zdroju centrum przez Małą
Czantorię
z Ustronia Zdroju przez Dolinę Poniwca
z Ustronia Polany

Kolor szlaku

Czas przejścia
w górę
w dół

Punkty do
GOT

czarny
czerwony
czerwony
czarny

2¼

1½

10/5

3¼

2

14/8

niebieski
czerwony

2¾
1¾

1¾
1

10/5
9/4

Jasień (1062 m npm) w Beskidzie Wyspowym – trzeci co do wysokości szczyt Beskidu
Wyspowego wznoszący się nad głębokimi dolinami Mszanki i Kamienicy Gorcowskiej.
Zalesiony szczyt przy żółtym szlaku z Przysłopu na Mogielicę, skąd ograniczone widoki
na Mogielicę i Modyń. Na szczycie węzeł szlaków. Z sąsiedniej polany Kutrzyca rozległa
panorama Gorców, Beskidu Wyspowego, a przy dobrej pogodzie i Tatr. W górnej jej części
kapliczka postawiona z okazji akcji Odkryj Beskid Wyspowy.
Proponowane dojścia:
Trasa

z Przełęczy Przysłop przez Myszycę
z Lubomierza (kościół)
z Mszany Dolnej przez Ostrą i Ogorzałą
z Białego przez Polanę Wały
z Półrzeczek
z Przełęczy Przysłop przez Myszycę

Kolor szlaku
żółty
czarny,
zielony
zielony
zielony,
żółty
zielony,
żółty
żółty

Czas przejścia
w górę
w dół

Punkty do
GOT

2

1½

8/5

2

1½

9/5

4½

3½

21/14

1¾

1¼

8/4

2

1½

10/5

2

1½

8/5

Lubań (1211 m npm) w Gorcach – wybitny dwuwierzchołkowy szczyt stanowiący
kulminację potężnego Pasma Lubania należącego do Gorców. Pasmo leży pomiędzy
Dolinami Ochotnicy i Dunajca z Krośnicą. Od południowego wschodu graniczy z Pieninami.
Z odkrytego szczytu zachodniego wspaniała panorama Tatr i Zalewu Czorsztyńskiego. Tutaj
stoi krzyż papieski upamiętniający pobyt Jana Pawła II na Lubaniu. Obok polany Lubań,
na której w sezonie letnim działa studencka baza namiotowa krakowskiego SKPTG, ruiny
schroniska Tatrzańskiego Towarzystwa Narciarzy z Krakowa, zniszczonego przez Niemców
w roku 1944. Poniżej szczytu, na południowym stoku źródło wody, a poniżej źródła na
Polanie Wyrobki ruiny bacówki PTTK która spłonęła w 1978 roku.
Proponowane dojścia:
Trasa

z Krościenka przez Marszałek
z Przełęczy Knurowskiej przez Runek
z Tylmanowej Rzeki przez Makowicę
z Grywałdu
z Ochotnicy Dolnej Ośr. Zdrowia przez
Polanę Morgi
z Ochotnicy Dolnej Kościół przez Polanę
Muszynę Małopolskim Szlakiem Papieskim
z Przełęczy Snozka stokami Wdżaru przez
Polanę Wyrobki

Kolor szlaku

Czas przejścia
w górę
w dół

Punkty do
GOT

czerwony
czerwony
zielony
zielony

3½
4
3¼
2½

2¾
3½
2½
2

17/9
18/14
14/6
13/6

zielony

2¾

2

13/6

niebieski

2½

1¾

13/5

niebieski

2¼

1¾

11/5
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Bereśnik (843 m npm) w Beskidzie Sądeckim – zalesiony szczyt przy żółtym szlaku
ze Szczawnicy na Dzwonkówkę. Na południowym stoku Bereśnika w osiedlu Języki
schronisko z ciekawie urządzonym wnętrzem. Z rejonu schroniska rozległa panorama Małych
Pienin, Pienin, Tatr oraz wschodniej części Gorców.
Proponowane dojścia:
Trasa

ze Szczawnicy przez Bryjarkę
z Krościenka przez Dzwonkówkę
z Obidzy przez Przełęcz Przysłop

Kolor szlaku
żółty
czerwony
żółty
gminny
czerwony
żółty

Czas przejścia
w górę
w dół

Punkty do
GOT

1¼

1

5/2

2¾

2½

14/11

2¾

2½

13/12

Opracowanie: Marian Garus
Komisja Turystyki Górskiej

Zmiany w regulaminie GOT
Informujemy, że od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje znowelizowany tekst Regulaminu GOT.
Został on zatwierdzony przez Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK w dniu 12 października
2013 roku, a Prezydium Zarządu Głównego PTTK zatwierdziło Uchwałą nr 8/XVIII/2013
w dniu 13 grudnia 2013 r. W lutym 2014 roku zostały doprecyzowane „Przepisy przejściowe”
i „Wykaz punktów wyjściowych, pośrednich i końcowych (...)” w części dotyczącej Sudetów,
które zostały zatwierdzone przez KTG ZG PTTK 8 lutego 2014 roku oraz przez Prezydium
ZG PTTK Uchwałą nr 15/XVIII/2014 w dniu 12 lutego 2014 roku. Oto zasadnicze różnice:
1. Możliwość zdobywania odznaki od 7 roku życia (§3.2.) – poprzednio od 8 roku życia.
2. Stała ilość punktów we wszystkich kategoriach wiekowych; obniżona wymagana ilość
punktów o 25% dla osób niepełnosprawnych (§6.2.) – poprzednio przy zdobywaniu
małych GOT liczba punktów uzależniona była od wieku.
3. Nadwyżkę punktów zdobytych w danym roku zalicza się na poczet normy potrzebnej do
zdobycia następnego stopnia odznaki w wymiarze nie większym niż 25% tej normy (§6.4.)
– poprzednio 50%.
4. Wycieczki związane ze zdobyciem małej srebrnej GOT PTTK należy odbyć co najmniej
w dwóch, a małej złotej GOT PTTK co najmniej w trzech grupach górskich wybranych
z wykazu zamieszczonego w załączniku do regulaminu (§6.5.) – poprzednio nie było
takiego wymogu.
5. Trasa regulaminowej wycieczki przy zdobywaniu dużych GOT w każdej z grup I-VI,
trwającej minimum 7 dni (bez wliczania ewentualnych przerw), musi przebiegać w formie
ciągłej od punktu wyjściowego do punktu końcowego przez przynajmniej 7 punktów
pośrednich wybranych z wykazu, przypisanych dla danej grupy górskiej. (...) Dopuszcza
się możliwość przebycia trasy w dwóch ratach (co najmniej 4-dniowych, łącznie minimum
8 dni) zrealizowanych w ciągu tego samego roku z zachowaniem jej ciągłości w terenie.
GOT PTTK dużą w stopniu brązowym zdobywa się przez odbycie dwóch
regulaminowych wycieczek wielodniowych w dwóch różnych grupach górskich
wybranych z grup I-VI. GOT PTTK dużą w stopniu srebrnym zdobywa się przez
odbycie dwóch regulaminowych wycieczek wielodniowych w kolejnych dwóch różnych
grupach górskich z grup I-VI z pominięciem grup wybranych przy zdobywaniu GOT
PTTK w stopniu dużym brązowym. Dodatkowo należy zdobyć 100 punktów na
wycieczkach wybranych ze spisu „Tras punktowanych do GOT PTTK” w Górach
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Świętokrzyskich. GOT PTTK dużą w stopniu złotym zdobywa się przez odbycie dwóch
regulaminowych wycieczek wielodniowych w kolejnych dwóch różnych grupach górskich
z grup I-VI, z pominięciem grup wybranych przy zdobywaniu GOT PTTK w stopniach
dużych brązowym i srebrnym. Dodatkowo należy zdobyć co najmniej 150 punktów na
wycieczkach wybranych ze spisu „Tras punktowanych do GOT PTTK” w polskich Tatrach
i na Podtatrzu, w tym co najmniej 60 punktów w Tatrach Zachodnich, co najmniej 60
punktów w Tatrach Wysokich i co najmniej 30 punktów na Podtatrzu. (§7.3. - §7.6.) –
poprzednio poszczególne stopnie GOT dużej brązowej, srebrnej i złotej zdobywało się
przez odbycie dwóch wycieczek wielodniowych według poniższych zasad: 1) Trasa każdej
wycieczki powinna prowadzić przez co najmniej 7 punktów pośrednich, dowolnie
wybranych z wykazu znajdującego się w części „Trasy punktowane do GOT PTTK”;
2) Punkty pośrednie mogły być wykorzystane tylko raz przy zdobywaniu wszystkich
trzech stopni odznaki w kategorii dużej.
6. GOT PTTK małą w kategorii „Za wytrwałość” zdobywa się według następujących zasad:
Posiadacz dużej złotej GOT PTTK musi spełnić siedmiokrotnie wymogi przyznania
któregokolwiek stopnia małej GOT PTTK. (§8.1.) – poprzednio małą GOT PTTK w kategorii „Za Wytrwałość” zdobywało się według następujących zasad: posiadacz dużej złotej
odznaki musiał spełnić siedmiokrotne, a posiadacz małej złotej dziesięciokrotne wymogi
przyznania któregokolwiek stopnia małej lub dużej GOT PTTK (z wyjątkiem popularnej
GOT).
Przepisy przejściowe
1. Wszystkie kategorie i stopnie GOT PTTK zdobyte do dnia 31 grudnia 2013 r. i zweryfikowane przed dniem 31 stycznia 2014 r. zachowują swoją ważność.
2. Osobom zdobywającym ratalnie popularną lub małe stopnie GOT PTTK zalicza się punkty
zdobyte do końca 2013 roku mimo, że może to nie spełniać warunków określonych
w §3 pkt 4 znowelizowanego regulaminu.
3. Osobom zdobywającym ratalnie duże stopnie GOT PTTK zalicza się wycieczki wielodniowe odbyte do 31 grudnia 2013 r.
4. Osoby mające zweryfikowaną GOT PTTK dużą w stopniu brązowym, przy zdobywaniu
odznaki dużej w stopniu srebrnym powinny dostosować trasy regulaminowych wycieczek
wielodniowych do wymogów znowelizowanego regulaminu. Należy ja zdobywać poza
terenami z grup górskich I-VI, w których uzyskano normę na stopień duży brązowy GOT
PTTK.
5. Osoby mające zweryfikowaną GOT PTTK dużą w stopniu srebrnym, przy zdobywaniu
odznaki dużej w stopniu złotym powinny dostosować trasy regulaminowych wycieczek
wielodniowych do wymogów znowelizowanego regulaminu. Należy je zdobywać poza
terenami z grup górskich I-VI, w których uzyskano normy na stopnie duży brązowy i duży
srebrny GOT PTTK.
6. Osoby, które rozpoczęły zdobywanie GOT PTTK małej „Za wytrwałość” po zdobyciu
małej złotej GOT PTTK wg regulaminu GOT PTTK obowiązującego do dnia 31 grudnia
2013 roku) i mają zweryfikowaną co najmniej jedną normę – mogą kontynuować jej
zdobywanie na dotychczasowych zasadach bez konieczności zdobycia dużych stopni GOT
PTTK.
7. Osoby, które rozpoczęły zdobywanie GOT PTTK dużej „Za wytrwałość” po zdobyciu
uprzednio GOT PTTK małej „Za wytrwałość” i mają zweryfikowaną w drugim cyklu małą
złotą GOT PTTK, mogą wybrać zasady zawarte w znowelizowanym regulaminie lub
kontynuować jej zdobywanie na dotychczasowych zasadach bez konieczności zdobycia
dużych stopni GOT PTTK.
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8. Tekst znowelizowanego regulaminu GOT PTTK jest ogłoszony na stronie internetowej
Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK: www.ktg.pttk.pl i obowiązuje od 1 stycznia 2014 r.
9. Regulamin GOT PTTK ukaże się drukiem, ze względu na niezbędną korektę punktacji
wycieczek, w pierwszych miesiącach 2014 r. W roku 2014 dopuszcza się przez zdobywających GOT PTTK stosowanie również punktacji zamieszczonej w regulaminie obowiązującym do dnia 31 stycznia 2013 r.
10. Osoby aktualnie zdobywające ratalnie popularną lub małe stopnie GOT PTTK stosują
punktację według regulaminu GOT PTTK obowiązującego do 31 grudnia 2013 r. dla
wycieczek wpisywanych do książeczki GOT PTTK za okres do roku 2013 włącznie.
11. W przypadku wątpliwości związanych z interpretacją przepisów zdobywania GOT PTTK
prosimy o skorzystanie z zapisu §14 znowelizowanego regulaminu GOT PTTK.
(§14. Przekazane na piśmie na adres pocztowy KTG ZG PTTK, 31-010 Kraków, ulica
Jagiellońska 6/6a lub na adres internetowy poczta@ktg.pttk.pl, wątpliwości mogące
wyniknąć z interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzyga Komisja Turystyki Górskiej
ZG PTTK. Ważniejsze interpretacje są publikowane na stronie internetowej Komisji:
www.ktg.pttk.pl.)
Znowelizowany regulamin miał się ukazać drukiem w I kwartale 2014 r., niestety, dalej
trwają prace nad doprecyzowaniem niektórych punktów, których treść została poddana
dyskusji na Krajowej Konferencji Aktywu Turystyki Górskiej PTTK w Mokrzeszowie
z początkiem marca bieżącego roku.
Prosimy śledzić komunikaty na stronie Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK.

Zdobywamy Krajoznawczą Odznakę im. Jana Pawła II
Koło PTTK nr 1 „PIELGRZYM” przy Krakowskim Duszpasterstwie
Turystycznym oraz Diakonia Krajoznawczej Odznaki im. Jana Pawła II przy
Duszpasterstwie Służby Liturgicznej Archidiecezji Krakowskiej zapraszają
na spotkania z Bogiem na szlaku turystycznym w roku 2014. Wycieczki
połączone są ze zdobywaniem krajoznawczej odznaki im. Jana Pawła II.
Wszelkie informacje można uzyskać:
- podczas spotkań Duszpasterstwa Turystycznego,
- w Duszpasterstwie Służby Liturgicznej (Diakonia Krajoznawczej Odznaki
im. Jana Pawła II) w Krakowie przy ul. Wiślnej 12/6 w poniedziałki w godz.
16-17 (tel. 12-628-8230) lub u ks. Macieja Ostrowskiego (tel. 12-266-0109)
i Kazimierza Synowskiego (tel. 608-373-029),
- na stronie internetowej: www.duszpasterstwo-pielgrzym.krakow.pl
Każdą wycieczkę prowadzi przewodnik PTTK. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym
zakresie. Na wszystkie wycieczki lub pielgrzymki autokarowe można zapisywać się trzy
miesiące wcześniej. Przy zapisie obowiązuje wpłata zaliczki, a miesiąc wcześniej ostateczna
wpłata wpisowego. W razie rezygnacji wpisowe nie będzie zwracane w przypadku realizacji
imprezy bez kompletu uczestników. Zbiórka uczestników na 15 minut przed odjazdem
autokaru (w tym czasie podstawiany jest autokar). Odjazd punktualnie o wyznaczonej
godzinie.
Wycieczki połączone ze zdobywaniem dziecięcej krajoznawczej odznaki im. Jana Pawła II
mogą być zorganizowane przez Duszpasterstwo pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia
grupy co najmniej 15-ososbowej.

10

biuletyn informacyjny 79
Harmonogram wycieczek
13 kwietnia

2 - 3 maja
10 maja
30 maja - 1czerwca
18 – 27 lipca
24-28 września
5 października
18 października
8 lub 10 listopada
16 listopada
30 listopada

Niedziela Palmowa na Groniu Jana Pawła II.
Leskowiec (rozpoczęcie sezonu turystyki górskiej PTTK)
Szlak Naftowy w Beskidzie Niskim
Majówka w Rącznej
Góry Sowie. XXIX Pielgrzymka Turystów
Dania-Norwegia-Szwecja. Impreza wg osobnego programu
XXII Seminarium „Sacrum i przyroda” p.t. „Sacrum w krajobrazie” –
Lwów
Hala Krupowa (zakończenie sezonu turystyki górskiej PTTK)
Jurczyce – miejsce urodzin gen. Józefa Hallera
Łowczówek. Setna rocznica bitwy
Sanktuarium św. Jana Pawła II
Kościół p.w. Matki Bożej Pocieszenia
Harmonogram prelekcji

W drugi wtorek miesiąca w kościele p.w. św. Stanisława Kostki w Dębnikach (podziemia)
o godz. 17.30 po mszy św. odbędą się spotkania Duszpasterstwa Turystycznego i prelekcje:
22.04. Joanna van der Brug – Holandia
13.05. Dorota Bobowska-Szostak – Madagaskar
10.06. Zofia Fryżlewicz, Krystyna Woźniczka – Z Krakowa do Rzymu. Piesza
pielgrzymka
30.09. Cecylia Strzałkowska – Męczeńska śmierć franciszkanów Zbigniewa
Strzałkowskiego i Michała Tomaszka
14.10. Krystyna Nowak – Rośliny w Biblii
18.11. Wiesława Kostuch – Śladami św. Franciszka
9.12. Rok w przeźroczach
Ponadto zapraszamy na spotkania na papieskich szlakach, które organizuje fundacja Szlaki
Papieskie wraz z parafiami i instytucjami lokalnymi.
Informacje: www.szlakipapieskie.pl
Terminy mszy św. o godz. 12.00 w kaplicy na GRONIU JANA PAWŁA II (Leskowiec)
13 kwietnia - msza św. z poświęceniem palm
27 kwietnia - w dniu kanonizacji Jana Pawła II
3 maja - uroczystość Królowej Polski
25 maja - XI pielgrzymka przewodników
15 czerwca - XXXIII Rajd Górski Szlakami Jana Pawła II
22 czerwca - msza św. abstynentów
6 lipca, 20 lipca, 10 sierpnia - msze św.
24 sierpnia - pielgrzymka dekanatu wadowickiego
7 września - msza św.
14 września - odpust Podwyższenia Krzyża Świętego
28 września - msza św. Solidarności
12 października - XIV Dzień Papieski
Informacje: www.gron.diecezja.bielsko.pl oraz S. Jakubowski – Andrychów, tel. 33-875-2768.
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Wiosna z B.O.R.T.
Niżej podajemy terminy i miejsca wycieczek organizowanych wiosną 2014 roku przez BORT
Oddziału Krakowskiego PTTK.
5-6 kwietnia
Wycieczka do Miasta Doskonałego. I dzień: Krasiczyn (zwiedzanie), zwiedzanie Lublina m.in.
Stare Miasto, w tym Brama Grodzka i Brama Rybna, Rynek, Zamek Lubelski (zwiedzanie).
II dzień: Zamość: Stare Miasto, fragmenty umocnień obronnych, kamienice ormiańskie, Pałac
Zamojskich, katedra, Kościół św. Katarzyny. W drodze powrotnej Janów Lubelski (spacer
po miejscowości). Kraków.
Cena: 340,- zł + 60,- zł wstępy
12 kwietnia
Na krokusy w Tatry. Dojazd do Kir, następnie spacer doliną Kościeliską, dojście do Schroniska Ornak, powrót tą samą drogą. Przejazd do Zakopanego – czas wolny.
Cena: 75,- zł + 4,- zł wstępy
13 kwietnia
Niedziela palmowa w Bieczu. Spacer po Bieczu. Na trasie rynek, mury obronne wraz z barbakanem, gotycka kolegiata Bożego Ciała. Kiermasz świąteczny, konkurs palm.
Cena: 82,- zł
26 kwietnia
Sakralne budownictwo drewniane ziemi opolskiej. Zwiedzanie kościołów: Borki Wielkie,
Olesno, Wachów, Wędrynia, Chudoba, Lasowice Małe, Gronowice, Kluczbork (zwiedzanie
miasta), Laskowice.
Cena: 135,- zł + 10,- zł wstępy
27 kwietnia
Niskie Tatry. Zwiedzanie Jaskini Demianowskiej. Przejazd do Jasnej, wyjazd kolejką poniżej
góry Chopok (2024 m npm), spacer górski. Powrót do autobusu. Przejazd do Liptowskiego
Mikulasza. Spacer po mieście.
Cena: 110,- zł + 30,- € wstępy
1-4 maja
Te przepiękne Morawy. I dzień: Opawa (śląskie muzeum Ziemskie, zamek), Sternberk
(zamek, muzeum zegarów); II dzień: Kromeriż, Brno (katedra św. Piotra i Pawła, zamek
Spilberk, ratusz, klasztor kapucynów); III dzień: zwiedzanie zespołu pałacowo-parkowego
Lednice – Valtice (lista UNESCO), wejście do Jaskini na Turoldzie; IV dzień: zwiedzanie
Mikulowa, powrót do Krakowa.
Cena: 700,- zł +1200,- KČ
10 maja
Cerkiewny świat okolic Krynicy. Na trasie zwiedzanie cerkwi w Andrzejówce, Miliku,
Szczawniku, Jastrzębiku, Powroźniku, Krynicy, połączone ze zwiedzaniem miejscowości.
Następnie cerkwie w Tyliczu i Łabowej.
Cena: 110,- zł
11 maja
Wiosennie przez Małe Pieniny. Wyjazd kolejką na Palenicę (772 m npm). Przejście przez
grań Małych Pienin. Spacer po Szczawnicy. Powrót do Krakowa.
Cena: 75,- zł + 10,- zł wstępy
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17 maja
Czarodziejskie Podkarpackie. Rzeszów – spacer po Starym Mieście, zwiedzanie Trasy Podziemnej. Łańcut – zwiedzanie zamku, powozowni i parku. Przejazd do rez. Kołacznia pod
Nową Sarzyną (rezerwat azalii pontyjskiej, kwitnącej w maju). W drodze powrotnej zwiedzanie Leżajska.
Cena: 135,- zł + 50,- zł wstępy
18 maja
Beskid Żywiecki. Przełęcz Kocierska – Żar (761 m npm), zejście lub zjazd kolejką do Międzybrodzia Żywieckiego, spacer po Międzybrodziu Żywieckim.
Cena: 65,- zł + 10,- zł wstępy
24-25 maja
Dolina Królów. I dzień: Książ (zwiedzanie), Jelenia Góra (zwiedzanie centrum oraz zwiedzanie Cieplic), zamek Chojnik (zwiedzanie). II dzień: Zamek Gryf (zwiedzanie), Zamek
Grodno (zwiedzanie), Kamieniec Ząbkowicki (zwiedzanie). Powrót do Krakowa.
Cena: 355,- zł + 90,- zł wstępy
31 maja
Drewniany szlak południowej Małopolski: Zwiedzanie drewnianych kościółków Podhala
i Spiszą: Łopuszna, Harklowa, Dębno (znane polichromie z XVI w.), Grywałd, Niedzica
(murowany kościół późnogotycki), Trybsz (najstarsza panorama Tatr), Białka Tatrzańska.
Cena: 75,- zł
1 czerwca
Jaworzyna Krynicka. Pasmo Jaworzyny Krynickiej. Wyjazd gondolą na Jaworzynę
Krynicką (1114 m npm). Spacer w kierunku Pod Bukową, zejście do Szczawnika.
Cena: 90,- zł + 17,- zł wstępy
7 czerwca
Szlakiem Jana Kochanowskiego. Szydłowiec (zwiedzanie), Orońsko (zwiedzanie), Radom
(skansen i centrum miasta), Skaryszew, Zwoleń (zwiedzanie, pomnik Urszulki i grób Jana
Kochanowskiego), Sycyna (zwiedzanie).
Cena: 110,- zł + 30,- zł wstępy
8 czerwca
Beskid Wyspowy. Kasina Wielka – Śnieżnica (1006 m npm) – Przełęcz Gruszowiec.
Cena: 65,- zł
14 czerwca
Słowacki Spisz. Lewocza (katedra, kalwaria), Keżmark (kościół artykularny, zamek), Spiska
Sobota (kościół św. Jerzego), Wierzbów (kompleks basenów termalnych z wodami mineralnymi.
Cena: 110,- zł + 30,- € wstępy
15 czerwca
Mała Fatra. Wyjazd do miejscowości Vrata, wyjazd kolejką krzesełkową na Chleb (1646 m
npm), przejście granią, zejście do Stefanowej. Po drodze przejazd przez Terchową (miejsce
urodzenia Janosika).
Cena: 110,- zł + 10,- € wstępy
18-22 czerwca
Bawaria i Zamki Ludwika Szalonego. I dzień: wyjazd o 21:00; II dzień: przyjazd do
Oberau, zwiedzanie Linderhof (pałac Ludwika Szalonego), Ettal (klasztor); III dzień:
zwiedzanie Neusweinstein (bajkowy zamek Ludwika) i spacer po miejscowości Fussen;
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IV dzień: wyjazd na Zugspitzee (najwyższy szczyt Niemiec) spacer nad jeziorem Eibsee,
spacer po Garmish-Partenkirchen; V dzień: zwiedzanie Monachium, powrót do Krakowa.
Cena: 1170,- zł + 80,- € wstępy
28 czerwca
Piękny Sandomierz. Sandomierz (Brama Opatowska, stare miasto, wąwozy lessowe), Szydłów
(mury obronne, średniowieczne miasto).
Cena: 90,- zł + 20,- zł wstępy
29 czerwca
Tatry. Wysokogórskie przejście doliną Pięciu Stawów Polskich, po drodze Wodogrzmoty
Mickiewicza i Siklawa. Odpoczynek w schronisku górskim (1670 m npm). Zejście ta samą drogą.
Cena: 75,- zł + 4,- zł wstępy
Ceny oferowanych wycieczek mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje
na temat proponowanych wycieczek Czytelnicy dostępne w BORT

Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego – Oddział Krakowski PTTK
31-029 Kraków, ul. Zyblikiewicza 2b
codziennie w godz. 9 - 17
tel. 12-422-2676, fax. 12-422-3723
www.krakow.pttk.pl, e-mail: bort@krakow.pttk.pl

XVI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego
W tym roku przypada 100. rocznica wybuchu I wojny światowej. W ramach XVI edycji
Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego (17–18 maja oraz 24–25 maja), zatytułowanej
„Wielki wybuch 1914–1918”, zapraszamy do dziesięciu małopolskich obiektów, które były
świadkami wydarzeń tamtego okresu.
Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego, organizowane nieprzerwanie od 1999 roku,
są jednym z największych cyklicznych wydarzeń ukazujących i promujących bogactwo kulturowe Małopolski. Co roku, podczas dwóch majowych weekendów, Małopolski Instytut
Kultury zaprasza turystów do odwiedzenia miejsc nieznanych i takich, które kryją niezwykłe
historie. Odkrywają je przed rzeszą turystów miejscowi przewodnicy, gospodarze zabytków,
eksperci i ludzie zafascynowani lokalnym dziedzictwem. Zwiedzanie uatrakcyjniają liczne
warsztaty, pokazy, spotkania, koncerty, spacery oraz wycieczki tematyczne, które przyczyniają się do lepszego poznania prezentowanych obiektów. Zapraszamy grupy zorganizowane
do udziału w XVI Małopolskich Dniach Dziedzictwa Kulturowego – w tym roku zachęcamy
do poznania miejsc intrygujących i często na co dzień niedostępnych, otoczonych parkami
i ogrodami, kryjących fascynujące historie.
W celu organizacji komfortowego zwiedzania, prosimy o zapoznanie się z zasadami udziału
grup zorganizowanych w Małopolskich Dniach Dziedzictwa 2014.
Wstęp do części obiektów będzie możliwy tylko po wcześniejszej rezerwacji.
Program wydarzeń w poszczególnych miejscach będzie dostępny na stronie dnidziedzictwa.pl
od 23 kwietnia 2014 r.
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Podczas dwóch majowych weekendów (17-18 maja oraz 24-25 maja) Małopolski Instytut
Kultury zaprasza do 10 obiektów. Będzie można zwiedzić:.
17–18 maja 2014
dwór Dąbrowskich w Michałowicach,
fort nr 44 Tonie w Krakowie,
pałac Goetzów-Okocimskich w Brzesku,
zespół Tarnowskich Wodociągów,
cmentarz wojskowy nr 192 w Lubince,
24–25 maja 2014
pałac Larischa w Krakowie,
Klub Garnizonowy w Krakowie,
Muzeum Regionalne PTTK w Gorlicach,
pałac Długoszów w Siarach,
cmentarz wojskowy nr 60 na Przełęczy Małastowskiej.
źródło: www.mik.krakow.pl

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

Spotkania Komisji Kół
W roku 2014 Komisja Kół zaprasza na spotkania w następujących terminach:
14.04. – W programie: spotkanie z przedstawicielem BORT, Jajeczko Wielkanocne
19.05. – W programie: spotkanie z przedstawicielem Krakowskiego Klubu Kajakowego
15.09. – W programie: konkurs „Wakacyjne wspomnienia”*
20.10. – W programie: konkurs kronik*
17.11. – W programie: spotkanie z przedstawicielem Koła Organizatorów Turystyki
15.12. – W programie: opłatek Komisji Kół
Wszystkie spotkania odbywać się będą w siedzibie Oddziału Krakowskiego PTTK
w Krakowie przy ul. Zyblikiewicza 2b; godzina rozpoczęcia: 16.30.
* Komisja Kół od bieżącego roku organizuje dwa cykliczne konkursy otwarte dla członków
naszego Oddziału. Poniżej przedstawiamy regulaminy tych konkursów.
Konkurs „Wakacyjne wspomnienia”
1. Konkurs polega na przedstawieniu w formie literackiej własnych przeżyć uczestnika Konkursu podczas udziału we wszelkich formach turystyki, zarówno zbiorowej jak też indywidualnej w kraju lub zagranicą w okresie od czerwca do sierpnia danego roku.
2. Praca może przybrać dowolną formę literacką – np. opowiadanie, felieton, wiersz, reportaż
i inne podobne formy.
3. Prace mogą być indywidualne lub zbiorowe (np.: grupa kilku osób, członkowie Koła).
4. Podpisane prace konkursowe należy składać w siedzibie Oddziału Krakowskiego PTTK
w dniach od 1 do 14 września każdego roku.
5. Przegląd prac i ogłoszenie wyników Konkursu będzie następować na wrześniowych zebraniach Komisji Kół.

15

biuletyn informacyjny 79

Konkurs Kronik
W Konkursie oceniane będą Kroniki prowadzone przez jednostki organizacyjne naszego
Oddziału (koła, kluby, komisje). Pod uwagę będą brane opisy wydarzeń w życiu danej
jednostki w okresie ostatniego roku (od października do października) ilustrowane zdjęciami,
wycinkami z czasopism, programami imprez itp.
Kroniki należy dostarczyć na październikowe zebrania Komisji Kół.
Prace w obu konkursach będą oceniane przez członków Komisji Kół, do której należy też
ostateczna interpretacja niniejszych zasad. Najlepsze prace z obu konkursów będą nagradzane
Dyplomami.

przygotował Przewodniczący Komisji Kół
Janusz Worotniak

Spotkania Komisji Krajoznawstwa, Historii i Tradycji
Spotkania Komisji Krajoznawstwa, Historii i Tradycji w sezonie 2014
odbywać się będą wraz z prelekcją w Domu Turysty PTTK w Krakowie przy
ul. Zyblikiewicza 2b (wejście obok kasyna) – sala konferencyjna (sala nr 4).
Początek spotkań – godz. 17.00.
w następujących terminach:
06.04. Krakowskie Muzeum Archeologiczne – Elżbieta Woźniak
(spotkanie Kraków, ul. Poselska 3, godz. 11.oo)
26.04. POGÓRZE ROŻNOWSKO-CIĘŻKOWICKIE wycieczka metodyczno-dydaktyczna –
Jadwiga Mróz, Janusz Palarz
07.05. Miejsca związane z Janem Pawłem II (z okazji kanonizacji patrona Oddziału) –
Jadwiga Broczkowska
04.06. Przez Danię do Norwegii – Urszula Ormicka
03.09. Wspomnienia sprzed 75 lat: Wrześniowa „wycieczka” w 1939 roku (Limanowa –
Tarnów – Baranów – Leżajsk – Biłgoraj – Zamość – Włodzimierz Wołyński – Równe
Wołyńskie – Lwów – Przemyśl) – 75 rocznica wybuchu II wojny światowej –
Zbigniew Twaróg
01.10. Ksiądz Sebastian Piskorski (profesor prawa, znawca sztuki) – zasłużony, ale
zapomniany – Urszula Ormicka;
05.11. Obrona Krakowa w roku 1914 – Janusz Palarz
03.12. W kręgu Rembrandta – Jadwiga Broczkowska
08.12. WZGÓRZE KAIM wycieczka historyczna w setną rocznicę odparcia Rosjan spod
Krakowa – Janusz Palarz
Na spotkania Komisji zapraszamy również i inne osoby zainteresowane krajoznawstwem.
przygotował Przewodniczący KKHiT
Janusz Palarz

Kilka słów o Lipnicy Murowanej
Lipnica Murowana (281 m npm) - wieś w powiecie bocheńskim na Pogórzu
Wiśnickim, leżąca nad rzeką Uszwicą, 15 km na południowy-wschód od Bochni.
Miejscowość położona przy dawnym szlaku handlowym na Węgry, miasto
królewskie lokowane w 1326 roku przez Władysława Łokietka, w 1934 roku
pozbawione praw miejskich. Zachowany stary układ zabudowy. W miejscowości
murowany kościół parafialny pw św. Andrzeja Apostoła fundowany przez
Kazimierza Wielkiego w 1363 roku, odbudowany w XVIII wieku oraz kościół
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cmentarny, drewniany, późnogotycki, z końca XV w. pw św. Leonarda, wpisany 5 lipca 2003
roku na listę światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego UNESCO, jako perła
średniowiecznej architektury drewnianej.
Kościół leży na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej. Obszerny kwadratowy
rynek stanowi centrum i jest najcenniejszym
zabytkiem Lipnicy Murowanej. Wokół rynku
wznosi się w większości zabudowa drewniana. Pośrodku figura bł. Szymona z Lipnicy
wzniesiona w 1913 roku z fundacji mieszkańców, Franciszki Ledóchowskiej, właścicielki
majątku, którego pozostałością jest dwór
Ledóchowskich wzniesiony ok. roku 1830,
w którym mieszkały błogosławione: Maria
Teresa i Urszula Ledóchowskie. W niedzielę
Drewniany kościół cmentarny pw św. Leonarda
rozpoczynającą Wielki Tydzień na Lipnickim
fot. K. Hubicki
rynku odbywa się konkurs lipnickich palm
i rękodzieła artystycznego im. J. Piotrowskiego.
Lipnickie Palmy Wielkanocne
Najstarsi mieszkańcy parafii w Lipnicy Murowanej pamiętają zwyczaj sporządzania na Niedzielę Palmową pięknych wysokich palm. Z przekazów swoich przodków zachował się ten
zwyczaj do dziś. Palmy, o grubości mieszczącej się w dłoniach, wykonywane są ze starannie
układanych pręci i wiązane witkami w odległościach 20-30 cm w zależności od wysokości
palmy. W czubie u góry wiązana jest wiązka palmy stawowej i strojona kolorowymi wstążkami i baziami wiosennymi. Wysokość palmy dyktowana była wielkością gospodarstwa
i jego zamożnością. Gospodarz, który nie wykonał palmy by ją później poświęcić w Niedzielę
Palmową nie miał pewności czy w ciągu roku będzie żył w szczęściu. Palmy te miały chronić
m. in. od chorób i zarazy. W 1958 roku lipnicki poeta Józef Piotrowski ogłosił I konkurs Palm
na Niedzielę Palmową. Celem konkursu było wyłonienie największej palmy, jak również
zachęcenie społeczeństwa z okolicznych wiosek by utrzymywali tradycję swoich przodków.
Zainteresowanie konkursem było bardzo duże wśród mieszkańców, czego dowodem była
niezliczona ilość palm. Dziś Palmy Wielkanocne osiągają wysokość 25 metrów. Obecnie
organizatorem Konkursu Palm Wielkanocnych jest Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej. Organizatorzy zapraszają na Niedzielę Palmową do Lipnicy Murowanej i zapewniają
niezapomniane wrażenia. W dniu konkursu odbywają się liczne imprezy towarzyszące m. in.
występy zespołów folklorystycznych, pokaz i degustacja potraw regionalnych, wystawy prac
twórców ludowych.
źródło: lipnicamurowana.pl

Z księgarskiej półki
Z końcem poprzedniego roku ukazała sie nakładem
Wydawnictwa Literackiego książka pióra Marii Rydlowej pt.
„Moje Bronowice, mój Kraków”. Jest to osobista opowieść
autorki, pochodzącej z bronowickiej chłopskiej rodziny –
o dzieciństwie i młodości w Bronowicach Małych, o Krakowie
w czasie okupacji i latach powojennych, naznaczonych terrorem
stalinowskim, o edukacji, przyjaźniach i życiu codziennym –
prawdziwa skarbnica wiedzy o międzywojennych Bronowicach
i młodopolskiej przeszłości Krakowa, opisująca wieś, jakiej już
nie ma. Opowieść rozpoczyna się od dzieciństwa i młodości
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w Bronowicach Małych, poprzez lata nauki w Krakowie, lata okupacji, a kończy na latach
powojennych, ujęta w dwanaście rozdziałów przedstawiających kolejno: wieś pełną
swoistego uroku; rodzinę; Dorkę – konia, o którym autorka wspomina: „Dorka była pierwsza
w szeregu domowników, z wieku i z urzędu ten zaszczyt jej się należał”; starą niezapomniana
szkołę, Żydów z młodości, Michała Borwicza, Rachelę z Wesela – Józefę Singer (córkę
bronowickiego karczmarza, będącą pierwowzorem Racheli z Wesela Stanisława Wyspiańskiego); wrzesień 1939 roku; służbę w Armii Krajowej; Rydlówkę w czasie okupacji; Teresę
Kulczyńską – wnuczkę Karola Estreichera (córkę profesora UJ, pielęgniarkę i społecznicę,
autorkę podręczników); Annę Rydlówną – Haneczkę z Wesela (pielęgniarkę i pedagoga,
siostrę poety Lucjana Rydla). Książka barwna, pełna ciekawych anegdot o ludziach
zamieszkujących przedwojenne Bronowice, wieś obrosłą literacką legendą, bogato
ilustrowana fotografiami z prywatnego archiwum autorki. Całość zakończona swoistym
epilogiem, komentarzem syna autorki Jana Rydla „Świat... przez szparę w płocie”. Lektura
dla tych, którzy nie chcą zapomnieć „jak to było przed wojną”. Oprawa twarda, stron 216.
Cena rynkowa 39,90 zł. Pozycja dostępna również na ebooki i telefony komórkowe.
opracowano na podstawie
wydawnictwoliterackie.pl, radiokrakow.pl

W ekspresowym skrócie
1) W dniu 14 grudnia 2013 r. w Krakowie odbyła się Krajowa Konferencja Aktywu Turystyki Narciarskiej PTTK, na której dokonano wyboru nowego składu Komisji Turystyki
Narciarskiej ZG PTTK. Przewodniczącym został kol. Edmund Brzozowski z Bielska-Białej,
a sekretarzem kol. Marian Garus z Krakowa, który również objął funkcję przewodniczącego
Centralnego Referatu Weryfikacyjnego odznak narciarskich. W Konferencji uczestniczyli
z ramienia Oddziału Krakowskiego PTTK – przewodniczący KTN Oddziału kol. Marian
Garus i sekretarz KTN Oddziału kol. Jerzy Słaby.
2) W dniach 7-9 marca 2014 r. w Mokszeszowie (Góry Wałbrzyskie) odbyła się Krajowa
Konferencja Aktywu Turystyki Górskiej PTTK, na której został wybrany nowy dziewięcioosobowy skład Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK. Przewodniczącym został ponownie
kol. Jerzy Gajewski z Krakowa, wiceprzewodniczącym kol. Marek Szot z Wrocławia, sekretarzem kol. Janusz Konieczniak z Krakowa. W Konferencji uczestniczyli reprezentując
Oddział Krakowski PTTK kol. Jerzy Mikulec (KKPTG) i Marian Garus (KTG). Dyskutowano
m.in. na temat zmian regulaminu GOT.
3) W dniu 9 kwietnia 2014 r. odbędzie się XL Nadzwyczajny Zjazd Oddziału Krakowskiego
PTTK. Tematem Zjazdu będzie zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Oddziału za rok 2013.
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