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Otwarcie  

sezonu turystyki górskiej 2015 

 

Komisje Turystyki Górskiej Oddziałów PTTK: „Beskid” z Nowego Sącza (główny 

organizator), „Krakowskiego” z Krakowa, „Ziemi Tarnowskiej” z Tarnowa, zapraszają 

w dniu 19 kwietnia 2015 r. do Bacówki PTTK nad Wierchomlą w Beskidzie Sądeckim na 

uroczyste rozpoczęcie sezonu 

turystyki górskiej w Małopolsce pn. 

„XII Małopolskie Rozpoczęcie 

Sezonu Turystycznego – Wiosna 

2015”. Impreza odbędzie się pod 

honorowym patronatem Marszałka 

Województwa Małopolskiego Marka 

Sowy oraz Prezesa Małopolskiej 

Organizacji Turystycznej Leszka 

Zegzdy. Uczestnicy przyjmowani 

będą na mecie zlotu w godzinach 

11.00-12.30. O godz. 12.30 rozpocz-

nie się msza święta celebrowana w  

intencji turystów górskich z małopol-

ski i rozpoczynającego się sezonu. 

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 
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 

 

Bacówka PTTK „Nad Wierchomlą” (1995)                     fot. K. Hubicki 

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  
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Po  mszy świętej, o godzinie 13.30 nastąpi uroczyste powitanie uczestników i otwarcie 

sezonu górskiego 2015 z udziałem zaproszonych gości i władz Oddziałów PTTK organizu-

jących imprezę oraz konkurs wiedzy turystycznej dla młodzieży i wręczenie pucharu dla 

najliczniejszej reprezentacji Oddziału biorącego udział w imprezie.  

Zgłoszenia oraz wpisowe (4,00 zł) przyjmować będzie Biuro Oddziału Krakowskiego PTTK 

codziennie w godz. 10-17 do 

dnia 3 kwietnia 2015 r. W ramach 

wpisowego uczestnicy otrzy-

mają pamiątkową odznakę 

zlotową, odcisk okoliczno-

ściowego stempla, potwier-

dzenie do Górskiej Odznaki 

Turystycznej PTTK. 

Szczegóły na afiszach oraz 

w czasie dyżurów oddziałowej 

Komisji Turystyki Górskiej 

we wtorki w godz. 18-19. 

Dla turystów Oddziału Kra-

kowskiego PTTK rozpoczęcie 

sezonu turystyki górskiej 

będzie również I etapem 

cyklicznej imprezy „Rajd na 

Raty – 7 Wierchów Beskidzkich”.  

 

 

 

Uczestnicy imprezy nie będący członkami PTTK ubezpieczają się od następstw 

nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. 

 

Kilka słów o bacówce PTTK nad Wierchomlą 

 

Bacówka nad Wierchomlą to schronisko turystyczne PTTK położone w Beskidzie Sądeckim, 

w paśmie Jaworzyny Krynickiej, na niebieskim szlaku pomiędzy Runkiem i Pustą Wielką.  

Schronisko jest położone nieopodal Głównego Szlaku Beskidzkiego i stanowi naturalny 

przystanek dla osób wędrujących od strony Rytra lub Krynicy. Obok schroniska przebiegają 

również szlaki narciarskie, konne i rowerowe. Schronisko usytuowane jest na wysokości 

887 m n.p.m., na rozległej polanie, której stoki opadają do doliny Wierchomli Małej, sprzed 

schroniska otwierają się przepiękne widoki na pasmo Radziejowej oraz wyjątkowo okazała 

panorama na Tatry. Dotrzeć tu można zarówno szlakami od Jaworzyny Krynickiej i Runka, 

Wierchomli, Szczawnika, Żegiestowa, Piwnicznej, Rytra i Hali Łabowskiej oraz widokowym 

grzbietem od górnej stacji wyciągu krzesełkowego z Wierchomli, drogą leśną z Wierchomli, 

drogą biegnącą doliną potoku ze Szczawnika. Jest to drewniany budynek, z obszerną salą 

kominkowa i werandą. Posiada 40 miejsc noclegowych. Schronisko oferuje: noclegi w 

pokojach 2-4-osobowych usytuowanych na piętrze budynku, noclegi w tzw. fińskim domku 

obok schroniska, możliwość rozbicia namiotu, a w razie braku miejsc także noclegi na tzw. 

glebie. Sanitariaty znajdują się na dolnej kondygnacji. W schroniskowej kuchni kupić można 

śniadania i posiłki obiadowe, desery oraz ciepłe i zimne napoje. Schronisko leży na Baranim 

Szlaku obiektów serwujących tradycyjne potrawy pasterskie – sery i baraninę. Bacówka nad 

Wierchomlą działa od 1978 roku. Jest to obiekt zbudowany w ramach koncepcji „bacówek – 

schronisk turystyki kwalifikowanej” – tzn. przeznaczonych do obsługi w Beskidach turystów 

Bacówka PTTK „Nad Wierchomlą” (2012)                                                                                          
źródło: schronisko-wierchomla.pl 

http://wierchomla-schronisko.pl/finski_domek.html
http://wierchomla-schronisko.pl/finski_domek.html
http://wierchomla-schronisko.pl/finski_domek.html
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indywidualnych. Idea ta powstała z inicjatywy Edwarda Moskały (działacza PTTK), 

w ramach szerszej akcji budowy małych zagospodarowanych schronisk górskich. Bacówka 

ma nietypowy dla innych obiektów tego typu wygląd. Wynika to z faktu, że jest przebudowa-

nym spichlerzem przeniesionym ze Złockiego, a nie obiektem wzniesionym wg 

standardowego projektu. Pomysł sprawdził się w praktyce. Bacówki PTTK są chętnie 

odwiedzane zarówno przez turystów wędrujących z plecakiem po górach, jak i amatorów 

dłuższych pobytów. Schronisko nad Wierchomlą nosi imię Stanisława Nowaka (1907-1994) 

długoletniego działacza turystycznego z Krynicy, któremu schronisko zawdzięcza swoje 

powstanie.  
źródło: Schronisko nad Wierchomlą 

 www. wierchomla-schronisko.pl 
 
 

XLIX Rajd na raty „Siedem Wierchów Beskidzkich” 

 

Komisja Turystyki Górskiej Oddziału Krakowskiego 

PTTK zaprasza na trasy 49. 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 przewi-

dzianych 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:  
 Bacówka PTTK nad Wierchomlą (B. Sądecki) (rozpoczęcie) I etap 19 kwietnia 
 Góra Ludwiki (Beskid Średni) II etap 10 maja 
 Gorc Troszacki (Gorce) III etap 24 maja  
 Lachów Groo (Beskid Żywiecki) IV etap 14 czerwca 
 Ćwilin (Beskid Wyspowy) V etap 28 czerwca 
 Barania Góra (Beskid Śląski) VI etap 6 września 
 Luboo Wielki (Beskid Wyspowy) (zakończenie)  VII etap 20 września 
 

 
 

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, mło-

dzieży szkolnej, członków i sympatyków PTTK, poznawanie piękna polskich Beskidów 

oraz umożliwienie uczestnikom zdobywania kolejnych stopni Górskiej Odznaki Turystycznej. 

http://wierchomla-schronisko.pl/
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3. Rajd odbywa się na terenie Beskidów Zachodnich i przylegającej 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 dyżuru-

jący 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 regulami-

nem otrzymują pamiątkową plakietkę i dyplom, a wyróżniające się zespoły (drużyny, 

koła) nagrody książkowe. 

10. Wpisowe na „Rajd”, w wysokości 4,- zł pobierane jest przez organizatorów przy 

wydawaniu  dzienniczka rajdowego. 

11. Uczestnicy „Rajdu” ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym 

zakresie. 

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez uczestników 

„Rajdu” w trakcie jego trwania. 

 





Bacówka PTTK nad Wierchomlą (887 m npm) w Beskidzie Sądeckim – znajduje się na 

skraju rozległej polany na zboczach Runka (1080 m npm). Z polany rozciąga się widok na 

Pasmo Radziejowej, Lubovnanską Vrchovinę, a przy sprzyjającej pogodzie spod schroniska 

rozpościera się wspaniały widok na Tatry Bielskie i Wysokie. Bacówka oddalona jest około 

40 minut od Głównego Szlaku Beskidzkiego przechodzącego przez Runek z Jaworzyny 

Krynickiej na Halę Łabowską. Całość terenu znajduje się w obrębie Popradzkiego Parku 

Krajobrazowego.  

Proponowane dojścia: 

Trasa Kolor szlaku 
Czas przejścia Punkty do 

GOT w górę w dół 

z Wierchomli Wielkiej przez Wierchomlę 

Małą 
czarny 1½ 1  5/4 

z Żegiestowa doliną Żegiestowskiego 

Potoku przez Pustą Wielką 
żółty 
niebieski  

3¼ 2¾  18/13 

z Żegiestowa Zdroju przez Pustą Wielką niebieski 3½ 2¾ 17/12 

z Muszyny przez Szczawnik i Pustą Wielką żółty 
niebieski 

3½ 3 19/15 

ze Szczawnika doliną potoku Szczawnik bez znaków 2 1½ 10/7 

z Jaworzyny Krynickiej przez Runek czerwony 
niebieski 

1½ 1¾ 7/9 

z Krynicy centrum przez Przełęcz 

Krzyżową, Przysłop i Runek 
niebieski 3½ 3 17/13 

z Krynicy Czarny Potok przez Jaworzynę 

Krynicką 
czerwony 
 

3¼ 2¾ 14/12 
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Góra Ludwiki  (655 m npm) w Paśmie Orawsko-Podhalańskim – wzniesienie nad 

Toporzyskiem. Szczyt odkryty, stanowiący dobry punkt widokowy na Pasmo Polic, Beskid 

Makowski i Beskid Wyspowy. We wrześniu 1939 r. przebiegała na tym terenie linia obrony 

Wojska Polskiego.  Główna pozycja obronna przebiegała na linii: Góra Ludwiki - Wysoka - 

Skawa Górna - Rokiciny - Rdzawka – Ponice. W dniach 1-3 września w rejonie Wysokiej 

i Jordanowa stoczyła się jedna z największych bitew kampanii wrześniowej. Dowódca Armii 

„Kraków” gen. Antoni Szylling nakazał wzmocnienie polskiej obrony (opartej na słabych 

siłach Korpusu Ochrony Pogranicza i batalionów obrony narodowej) 10. Brygadą Kawalerii 

Zmotoryzowanej płk. Stanisława Maczka i 24. Pułkiem Ułanów przeciw nacierającej 

2. Dywizji Pancernej 14. Armii Niemieckiej gen. von Kleista. Hitlerowcy ponieśli duże straty 

w ludziach i sprzęcie, lecz znaczna przewaga Niemców w liczebności i w uzbrojeniu 

uniemożliwiła dalszą obronę. Bitwę upamiętnia pomnik w Wysokiej. 

Proponowane dojścia: 

Trasa Kolor szlaku 
Czas przejścia Punkty do 

GOT w górę w dół 

z Jordanowa żółty 1¼ 1 6/4 

z Jordanowa przez Wysoką zielony 
niebieski 

1¾ 1½ 7/5 

z Sidziny Dąb przez Toporzysko Górne niebieski 1½ 1¼ 9/8 

z Sidzinki Małej żółty 1¾ 1¾ 8/8 

 

Gorc Troszacki (1230 m npm) w Gorcach – szczyt i polana w grzbiecie Gorców biegnącym 

od Turbacza przez Mostowicę, Przełęcz Borek, Kudłoń i Jaworzynę na Przełęcz Przysłop. 

Na polanie liczne, niszczejące już, szałasy stanowiące element specyficznej urody Gorców. 

Z górnej części polany wspaniałe widoki na Tatry, Gorce, Beskid Wyspowy, Beskid Sądecki 

i masyw Babiej Góry. 

Proponowane dojścia: 

Trasa Kolor szlaku 
Czas przejścia Punkty do 

GOT w górę w dół 

z Koniny Halamy przez Kopę i Kudłoń czarny 
żółty 

2¾ 2 14/7 

z Koniny Halamy doliną Koniny przez 

Przełęcz Borek  
bez znaków 
żółty 

4 3¼ 17/9 

z Lubomierza przez Polanę Jastrzębie czarny 
żółty 

3 2 14/8 

z Przełęczy Przysłop przez Jaworzynkę żółty 2¼ 1½  10/4 

z Rzek doliną Kamienicy przez Polanę 

Stawieniec 
niebieski 
zielony 

3 1¾ 11/5 

 

Lachów Groń (1045 m npm) w Paśmie Jałowieckim – szczyt w bocznym grzbiecie Pasma 

Jałowieckiego Beskidu Żywieckiego dominujący nad doliną Koszarawy i miejscowością o tej 

samej nazwie. Szczytowa polana, powoli zarastająca, stanowi wspaniały punkt widokowy na 

masyw Babiej Góry i Pilska, Beskid Śląski ze Skrzycznem, Beskid Średni i Mały. 

Proponowane dojścia: 

Trasa Kolor szlaku 
Czas przejścia Punkty do 

GOT w górę w dół 

z Koszarawy Cichej zielony 
żółty 1¾ 1¼ 6/3 

z Koszarawy (szkoła) żółty 2¼ 1½ 9/4 

z Huciska PKP przez Cichą zielony 
żółty 2¾ 2½ 9/5 



biuletyn informacyjny 83 7 

ze Stryszawy Górnej Roztoki przez 

Jałowiec, Czerniawę Suchą 

żółty 
niebieski 
żółty 

3¼ 2½ 13/10 

z Zawoi Wełczy przez Przełęcz Klekociny, 

Czerniawę Suchą 

bez znaków 
zielony 
żółty 

2¾ 2¼ 12/10 

z Zawoi Składy/Widły przez Barankową, 

Przełęcz Klekociny, Czerniawę Suchą 

czarny 
bez znaków 
zielony 
żółty 

3 2¾ 15/11 

 

Ćwilin (1072 m npm) w Beskidzie Wyspowym – drugi co do wysokości szczyt Beskidu 

Wyspowego. Otoczony wsiami Jurków, Wilczyce i Gruszowiec. Położona na południowym 

stoku podszczytowa rozległa Polana Michurowa stanowi jeden z najlepszych punktów  

widokowych w Beskidach. Doskonały punkt do nauki topografii Beskidów. Wspaniałe 

widoki na Tatry, Babią Górę, Beskid Wyspowy i Gorce. 

Proponowane dojścia: 

Trasa Kolor szlaku 
Czas przejścia Punkty do 

GOT w górę w dół 

z Przełęczy Gruszowiec   niebieski 1¼ 1 6/2 

z Kasiny Wielkiej przez Ośrodek 

Rekolekcyjny pod Snieżnicą i przełęcz 

Gruszowiec 

czerwony 
niebieski 
zielony 
niebieski  

3 2½ 6/5 

z Mszany Dolnej przez Czarny Dział żółty 3¼ 2½ 16/10 

z Jurkowa niebieski 2  1½ 9/4 

z Wilczyc bez znaków 2½ 2 7/3 

 

Barania Góra (1220 m npm) w Beskidzie Śląskim – drugi co do wysokości po Skrzycznem 

szczyt w Beskidzie Śląskim. Stanowi centrum potężnego rozrogu górskiego wysyłającego we 

wszystkich kierunkach wyraźne, mniejsze lub większe grzbiety. Około 90% masywu Baraniej 

Góry pokrywa las, w większości świerkowy. Najcenniejsze jego fragmenty położone na 

zachodnich zboczach stanowią rezerwat przyrody „Barania Góra”. Na północnych stokach 

źródła najdłuższej polskiej rzeki – Wisły. Na szczycie metalowa wieża widokowa, z której 

rozległe widoki na Polską i Czeską cześć Beskidu Śląskiego. Największy węzeł szlaków 

turystycznych w paśmie. W odległości 45 min. od szczytu w kierunku zachodnim na Polanie 

Przysłop schronisko PTTK i Ośrodek Kultury Turystyki Górskiej. 

Proponowane dojścia: 

Trasa Kolor szlaku 
Czas przejścia Punkty do 

GOT w górę w dół 

z Węgierskiej Górki przez Magurkę 

Radziechowską i Magurkę Wiślańską 
czerwony 4¾ 3½ 21/13 

z Kamesznicy przez Fajkówkę czarny 
czerwony 3 2½ 13/8 

Z Kamesznicy Górnej żółty 
niebieski 
czerwony 

3 2¼ 15/8 

z Przełęczy Kubalonka przez Stecówkę  czerwony 3½ 3 16/12 

z Wisły Czarne doliną Białej Wisełki niebieski 2¾ 2 12/7 

z Wisły Czarne doliną Czarnej Wisełki  czarny 
czerwony 3 2½ 16/10 

z Istebnej Łączyna zielony 
czerwony 

3 2 9/6 
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Luboń Wielki (1022 m npm) Beskid Wyspowy – wyniosły 

szczyt w zachodniej części Beskidu Wyspowego, charaktery-

styczny wał piętrzący się nad doliną Raby od północy i Potoku 

Tenczyńskiego od południa. Na stromym stoku południowym 

gołoborze, przez które przebiega szlak żółty, zwany „Percią 

Borkowskiego”. Teren gołoborza z niewielkimi jaskiniami 

i południowy stok Lubonia porośnięty bukami stanowią 

rezerwat przyrody „Luboń Wielki”. Na szczycie niewielkie 

schronisko wybudowane w 1931 roku, staraniem Oddziału 

Rabczańskiego PTTK. Obok schroniska, widoczna z terenu 

całych Beskidów, charakterystyczna wieża przekaźnika 

radiowo-telewizyjnego. 

Proponowane dojścia: 

Trasa Kolor szlaku 
Czas przejścia Punkty do 

GOT w górę w dół 

z Przystanku PKS Luboń Mały przez Polanę 

Surówki   

niebieski 

 2¼ 1¾ 10/7 

z Rabki Zdroju przez Rabkę Zaryte niebieski 2½ 2 15/11 

z Rabki Zaryte zielony 2 1¼ 9/4 

z Rabki Zaryte przez Perć Borkowskiego żółty 1¾ 1 10/5 

z Mszany Dolnej przez Przełęcz Glisne czerwony 2½ 2  14/8 
 

Opracowanie i  zdjęcie: Krzysztof Hubicki  

 

 

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 2015. 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.  
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Harmonogram wycieczek 
  

  19 kwietnia Bacówka nad Wierchomlą (rozpoczęcie sezonu turystyki górskiej PTTK) 

  1 - 3 maja  Wisła (Beskid Śląski)  
  16 maja Majówka w Kasinie Wielkiej 

   30 - 31 maja Kałków – Godów. XXX Pielgrzymka Turystów 

  27 lipca - 6 sierpnia Grecja. Śladami św. Pawła. Impreza wg osobnego programu 
 9 sierpnia Litmanowa. XXV rocznica  Objawień Matki Bożej 

  25 - 27 września Mała Fatra. Słowacja  

  4 października Hala Krupowa (zakończenie sezonu turystyki górskiej PTTK) 

  15 października XXII Seminarium „Sacrum i przyroda”  

pt. „Środowisko naturalne a zdrowie człowieka” 

  24 października Pasmo Babicy 

  11 listopada Chyszówki – Przełęcz Śmigłego Rydza 

  15 listopada Kościół p.w. Matki Bożej Ostrobramskiej 

  22 listopada Kościół p.w. Chrystusa Króla 
 

Harmonogram prelekcji 
 

W kościele p.w. św. Stanisława Kostki w Dębnikach (podziemia) o godz. 17.30 po mszy św. 

odbędą się spotkania Duszpasterstwa Turystycznego i prelekcje: 
 

14.04. Teresa Karczmarczyk – Wieczór poezji o św. Janie Pawle II 

12.05. Jacek Ormicki – Albańskie obrazy 

09.06. Julia Ślusarczyk – Korsyka 

29.09. Urszula Ormicka – Ks. Sebastian Piskorski zapomniany architekt i 

nauczyciel synów królewskich 

13.10. Maria Kołodziej, Barbara Wilkońska – Święci Libanu 

17.11. Zofia Fryźlewicz – Suwalszczyzna 

08.12. 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) 

   

26 kwietnia, 3 maja, 17 maja – msze św. 
 24 maja - XII pielgrzymka przewodników 

 7 czerwca - XXXIV Rajd Górski Szlakami Jana Pawła II 

 14 czerwca - msza św. abstynentów 

28 czerwca, 12 lipca, 26 lipca, 9 sierpnia - msze św. 

 30 sierpnia - pielgrzymka dekanatu wadowickiego  
 6 września - msza św. 

 13 września - odpust Podwyższenia Krzyża Świętego 

 27 września - msza św. Solidarności 

   11 października - XV 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 2015 roku przez BORT 

Oddziału Krakowskiego PTTK.  

 

11 kwietnia 
Na krokusy w Dolinę Chochołowską. Kraków – Zakopane – Dolina Chochołowska – schr. w Dolinie 

Chochołowskiej – (w miarę dobrych warunków atmosferycznych wyjście na Grzesia) – powrót do 
Zakopanego – Kraków. 

Cena: 75,- zł + wstęp do TPN  

12 kwietnia 
Gorce. Kraków – Koninki – Tobołów – Suhora (w miarę możliwości zwiedzanie obserwatorium) – 
Obidowiec – Czoło Turbacza – Turbaczyk – Orkanówka – Niedźwiedź – Kraków. 

Cena: 70,- zł + wstęp do GPN 

18 kwietnia 
Nasza Mała Ojczyzna – szlakiem podkrakowskich dworków. Kraków – Bolechowice (barokowy dwór 

z XIV w., kościół) – Niegoszowice (klasycystyczny dworek) – Rudawa (gotycki kościół parafialny 

p.w. Wszystkich Świętych, dom z wieżyczką, rzeźba Franciszka Wyspiańskiego na miejscowym 

cmentarzu) – Pisary (lamus z XVII w., spichlerz, budynki dawnego browaru) – Rudno (ruiny zamku 
Tenczyn) – rezerwat przyrody „Dolina Potoku Rudno” – Krzeszowice (pałac Potockich, fragmenty 

zabudowy uzdrowiska) – Kraków. 

Cena: 70,- zł +  wstępy 

19 kwietnia 
Rozpoczęcie Sezonu Turystycznego – Bacówka nad Wierchomlą. Kraków – Limanowa – Nowy Sącz 

– Szczawnik – przejście szlakiem żółtym i niebieskim przez Jaworzynkę do Bacówki, powrót szlakiem 
niebieskim przez Pustą Wielką do Żegiestowa Zdroju – Kraków. 

Cena: 85,- zł  

25 kwietnia 
Jura mniej znana. Kraków – Rabsztyn (ruiny zamku Toporczyków) – piesze przejście Zubowe Skały 
– Jastrzębska Skała – Cisowa Skała – Jaroszowiec – Pustynia Błędowska – Olkusz – Kraków. 

Cena: 70,- zł + wstępy 

26 kwietnia 
Beskid Mały. Kraków – Rzyki – Groń Jana Pawła II – schronisko na Leskowcu – Andrychów –  Kraków. 

Cena: 70,- zł  

2 maja 
Sękowa  – 100 rocznica bitwy pod Gorlicami”– Rekonstrukcja bitwy w Sękowej. W sobotę 2 maja 

w Sękowej  (powiat gorlicki) odbędzie się rekonstrukcja bitwy pod Gorlicami. Będzie to największe 

w tym roku międzynarodowe widowisko historyczne o tematyce batalistycznej. 

Cena: 82,- zł + wstępy 

9 maja 

Dolina Białej. Kraków – Zakliczyn (zespół klasztorny Reformatów, ratusz) – Jastrzębia – Bobowa 

(gotycki kościół p.w. Wszystkich Świętych, kościół św. Zofii z  XVIII w.,  Synagoga i cmentarz 
żydowski z ohelem) – Jeżów (kasztel z XVI w.) – Grybów (dwór Hoschów, stara plebania z XVII w.,  

neogotycki  ratusz z początku XX w.) – Kraków.     

Cena: 80,- zł  

10 maja 

Pogórze spiskie. Kraków – Łapszanka – przełęcz nad Łapszanką (panorama Tatr od strony północnej) 

– Pawlików Wierch – Grandeus – Żar – Niedzica – Kraków. 

Cena: 77,- zł   
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16 maja 

Poznajemy Opolszczyznę. Kraków – Głubczyce (zwiedzanie miasta, kościół p.w. Najświętszej Marii 

Panny, zespół klasztoru Franciszkanów, mury obronne) – Biała (zabytkowy układ urbanistyczny) – 

Prudnik (średniowieczne założenie miasta) – Głuchołazy (układ urbanistyczny z XIII w., kościół św. Anny 
na Górze Chrobrego) – Kraków. (wycieczka przedłużona) 

Cena: 134,- zł   

17 maja 

Beskid Mały. Kraków – Kocierz Basie – Chatka pod Potrójną – Przełęcz pod Przykrą – Przykra – 

Łamana Skała – Rozstaje Anula – Smrekowica – Potrójna – Hala Rzycka – Leskowiec – Rzyki 

Jagódki – Kraków.  
Cena: 70,- zł   

23 maja 

Szlak architektury drewnianej i… . Kraków – Hebdów (zespół klasztorny Pijarów) – Witów (kościół 

gotycki z XV w.) – Bejsce (kaplica grobowa Firlejów) – Rachwałowice (kościół drewniany z XVII 
w.) – Rogów (drewniany spichlerz) – Nowy Korczyn (fara) – Strożyska (gotycki kościół pw. 

Wniebowzięcia NMP z 1378 r. rozbudowany w latach 1895-1896 w stylu neogotyckim, najstarsze zegary 

słoneczne) – Busko Zdrój (spacer po uzdrowisku) – Kraków. 
Cena: 75,- zł + wstępy  

24 maja 

Przełom Białki. Kraków – Trybsz – Łapszanka – Małe Ostruniańskie Jezioro – Pieskowy Wierch – Kacwin – Kraków. 
Cena: 79,- zł   

30 maja 

Nasza Mała Ojczyzna – śladami Karola Wojtyły. Kraków – Kalwaria Zebrzydowska (klasztor i góra Żar) 

– Wadowice (kościół parafialny w Rynku, kościół p.w. św. Piotra Apostoła, wybudowany jako wotum 
dziękczynne za uratowanie życia Jana Pawła II) – Inwałd (park miniatur, lunapark) – Kraków. 

Cena: 70,- zł + wstępy  

31 maja 

Beskid Wyspowy. Kraków – Jurków – Polana Wały – Mogielica – przełęcz Słopnicka – przełęcz Ostra 

– Słopnice – Kraków. 

Cena: 71,- zł   

13 czerwca 
Poznajemy Opolszczyznę. Kraków – Niemodlin (zamek Bolesława Niemodlińskiego, fragmenty murów 

obronnych z XV w., gotycki kościół p.w. N.M.P z barokowymi przekształceniami)  – Tułowice (pałac 

wzniesiony w 1879 r. przez hrabiego Fryderyka von Schellendorfa, neorenesansowy z bogatym 
wystrojem architektonicznym, bażanciarnia, młyn wodny) – Łambinowice (dom zakonny elżbietanek, 

były obóz jeniecki) – Nysa (spacer po mieście) – Skorochów lub Otmuchów (w zależności od pogody) 

– Kraków. (wycieczka przedłużona)   
Cena: 145,- zł + wstępy  

14 czerwca 

Pieniny Słowackie. Kraków – Sromowce Niżne – kładka nad Dunajcem – Czerwony Klasztor – 

przełęcz pod Klasztorną Górą – Targov – Leśnica – Szczawnica – Kraków. 
Cena: 82,- zł   

20 czerwca 

Szkoła Orląt. Kraków – Kozienice (zespół pałacowo-parkowy – Sieciechów (klasztor Benedyktynów 
i barokowy przyklasztorny kościół) – Dęblin (zwiedzanie miasta, twierdza, pałac Mniszchów) – Kraków. 

(wycieczka przedłużona)    
Cena: 150,- zł + wstępy  

21 czerwca 
Polskie sanktuaria. Kraków – Zakopane – Zazadnia – Wiktorówki (sanktuarium Matki Bożej 

Jaworzyńskiej Królowej Tatr) – Rusinowa Polana – Wierch Poroniec – Zakopane – Kraków. 

Cena: 79,- zł + wstęp do TPN 
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27 czerwca 

W dolinie Nysy Kłodzkiej.– Kraków – Paczków (polskie Carcasonne,  mury miejskie) – Złoty Stok 

(zwiedzanie kopalni złota) – Kłodzko (zwiedzanie twierdzy i labiryntu, w miarę czasu ogrody 
japońskie koło Lewina Kłodzkiego) – Kraków. (wycieczka przedłużona) 

Cena: 170,- zł +  wstępy  

28 czerwca 

Bobrowiec przez Cieśniawy. Kraków – Orawice – Cieśniawy (piękny wąwóz w Dolinie Juraniowej) – 

Dolina Juraniowa – Umarła Przełęcz – Orawice – Kraków. (wycieczka przedłużona)   

Cena: 125,- zł   

Ceny oferowanych wycieczek mogą ulec zmianie.  
Szczegółowe informacje na temat proponowanych wycieczek dostępne w BORT 

 

 

 

 

 

 

 

XVII Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego 

 
Po raz kolejny mamy przyjemność zaprosić Państwa do odwiedzenia intrygujących i często 

niedostępnych zabytków Małopolski. Zachęcamy do podróży do miejsc nieznanych, urzekających, do 

obejrzenia zabytków cennych ze względu na architekturę, otoczonych parkami i ogrodami, kryjących 
fascynujące historie. W 2015 roku podczas dwóch majowych weekendów (16-17 oraz 23-24 maja) 

w ramach Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego zaprezentowane zostanie dziesięć zabytków, 

zlokalizowanych na czterech trasach zwiedzania (program wydarzeń w poszczególnych miejscach jest 
dostępny na stronie www.dnidziedzictwa.pl). 

Udział w imprezie jest bezpłatny. 

 
Będzie można zwiedzić:. 

16–17 maja 2015 

TRASA KRAKOWSKA 
Cerkiew prawosławna pw. Zaśnięcia NMP w Krakowie  

Kościół pw. św. Marka Ewangelisty w Krakowie  

TRASA ZACHODNIA 
Kolonia robotnicza i fabryka Bata w Chełmku  

Zespół zabudowań podworskich w Bobrku  

Synagoga i Muzeum Żydowskie w Oświęcimiu  

23–24 maja 2015 
TRASA KRAKOWSKA 
Dawne Obserwatorium Astronomiczne w Collegium Śniadeckiego i Ogród Botaniczny w Krakowie  

Collegium Maius w Krakowie 

TRASA PÓŁNOCNA 
Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie  

Zespół pałacowy w Książu Wielkim  
Kaplica pw. Nawiedzenia i Zwiastowania NMP w Dalewicach 

źródło: www.mik.krakow.pl 

 

Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego – Oddział Krakowski PTTK 

31-029 Kraków, ul. Zyblikiewicza 2b 

codziennie w godz. 9 - 17 

tel. 12-422-2676 
www.krakow.pttk.pl,   e-mail: bort@krakow.pttk.pl 

 

Więcej informacji na temat XVII Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego 

uzyskają Czytelnicy na stronie internetowej www.mik.krakow.pl 

 

http://dnidziedzictwa.pl/
http://dnidziedzictwa.pl/newsy/dni-dziedzictwa-2015-cerkiew-pw-zasniecia-nmp-w-krakowie/
http://dnidziedzictwa.pl/newsy/dni-dziedzictwa-2015-kosciol-pw-sw-marka-ewangelisty-w-krakowie/
http://dnidziedzictwa.pl/newsy/dni-dziedzictwa-2015-kolonia-robotnicza-i-fabryka-bata-w-chelmku/
http://dnidziedzictwa.pl/newsy/dni-dziedzictwa-2015-zespol-zabudowan-podworskich-w-bobrku/
http://dnidziedzictwa.pl/synagoga-i-muzeum-zydowskie-w-oswiecimiu
http://dnidziedzictwa.pl/newsy/dni-dziedzictwa-2015-dawne-obserwatorium-astronomiczne-w-collegium-sniadeckiego-i-ogrod-botaniczny-w-krakowie/
http://dnidziedzictwa.pl/newsy/dni-dziedzictwa-2015-collegium-maius-w-krakowie/
http://dnidziedzictwa.pl/newsy/dni-dziedzictwa-2015-muzeum-im-przypkowskich-w-jedrzejowie/
http://dnidziedzictwa.pl/newsy/dni-dziedzictwa-2015-zespol-palacowy-w-ksiazu-wielkim/
http://dnidziedzictwa.pl/newsy/dni-dziedzictwa-2015-kaplica-pw-nawiedzenia-i-zwiastowania-nmp-w-dalewicach/
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Spotkania Komisji Kół 

 

Na ostatnim ubiegłorocznym zebraniu Komisja Kół postanowiła zmienić porządek spotkań 

w 2015 r. Zamiast comiesięcznych zebrań ustalono, że będą się odbywać co dwa miesiące, nie 

licząc przerwy wakacyjnej. Na marzec zaplanowany jest Konkurs Kronik, na którym oceniane 

będą wpisy do kronik kół, klubów i komisji dokonane w 2014 r., a więc brane będzie pod 

uwagę udokumentowanie ostatniego roku kalendarzowego – imprezy, uroczystości, szkoleń, 

zebrań itp. wydarzeń w życiu danej jednostki naszego Oddziału.  

Natomiast na październik planujemy przeprowadzenie konkursu pod nazwą „Wspomnienia 

z lata”. Na konkurs ten przyjmowane będą po wakacjach prace przedstawiające własne 

przeżycia uczestnika Konkursu podczas letniego sezonu turystycznego 2015 r. Mogą one 

dotyczyć udziału we wszelkich formach turystyki, zarówno zbiorowej lub indywidualnej 

w kraju i zagranicą i przybrać dowolną formę literacką – np. opowiadanie, felieton, wiersz, 

reportaż  itp. Może to być dzieło indywidualne lub zbiorowe (np. grupa kilku osób, Koło). 

Konkurs jest otwarty dla wszystkich członków Oddziału Krakowskiego PTTK. 

Na posiedzeniu Komisji Kół 19 października br. dokonany zostanie przegląd złożonych prac 

i nastąpi ich ocena pod względem artystycznym oraz treściowym. 

 

W roku 2015 Komisja Kół zaprasza na spotkania w następujących terminach: 

13.04. – W programie: Jajeczko Wielkanocne 

czerwiec – W programie: Wycieczka krajoznawczo-rekreacyjna (data będzie ustalona w maju) 

19.10. – W programie: konkurs „Wspomnienia z lata” 

14.12. – 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. 
 

przygotował Przewodniczący Komisji Kół 

 Janusz Worotniak 
 

Informacja Oddziałowej Kapituły Odznaczeń 

 

Zarząd Oddziału Krakowskiego oraz Członkowie Kapituły Odznaczeń Oddziału Krakow-

skiego PTTK zwracają się do wnioskodawców o czytelne i staranne wypełnianie wniosków. 

Obecnie wymagane jest przez Kapitułę Odznaczeń Zarządu Głównego PTTK przedstawianie 

wniosków w wersji drukowanej (komputerowej). Pliki do pobrania dostępne są na stronie 

internetowej PTTK w zakładce Paragrafy / Odznaczenia PTTK, Kapituła Odznaczeń – adres: 

 

Paragrafy w PTTK – http://www.pttk.pl/pttk/przepisy/index.php?co=odznaczenia 
 

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 22 marca 2015 r. 
zdjęcie na pierwszej stronie: 

Odpust „Rękawka” pod kościółkiem pw. św. Benedykta na Wzgórzu Lasoty w Krakowie /  fot. K. Hubicki 

http://www.pttk.pl/pttk/przepisy/index.php?co=odznaczenia
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