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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

LXI Zlot Turystów Górskich na Hali Krupowej
Tradycyjnie, w pierwszą niedzielę października, Komisja Turystyki Górskiej Oddziału
Krakowskiego PTTK zaprasza wszystkich turystów górskich - i nie tylko - do uczestnictwa
w Zlocie Turystów Górskich na Hali Krupowej.
ORGANIZATOR
Organizatorem LXI Zlotu Turystów Górskich „Hala Krupowa 2015” jest Komisja Turystyki
Górskiej Oddziału Krakowskiego PTTK.
UCZESTNICTWO W ZLOCIE
W Zlocie mogą brać udział drużyny zgłoszone przez koła PTTK, zakłady pracy i inne
organizacje oraz turyści indywidualni. Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje Biuro
Oddziału Krakowskiego PTTK w Krakowie, ul. Zyblikiewicza 2b (wejście obok kasyna).
PRZEBIEG ZLOTU
Punkt startowy trasy oraz jej przebieg jest dowolny pod warunkiem, że uczestnicy zgłoszą się
na mecie Zlotu na Hali Krupowej w godz. 1100-1330 w dniu 4 października 2015 r.
Uroczyste zakończenie Zlotu odbędzie się o godzinie 1330.
Drużyny, które nie zgłoszą się do godz. 1330 nie będą brały udziału w punktacji do nagród
i pucharów przechodnich.
WPISOWE
Wpisowe przyjmuje Biuro Oddziału wraz ze zgłoszeniem do dnia 30 września 2015 r.
UPRAWNIENIA UCZESTNIKÓW
W ramach wpisowego, uczestnicy otrzymują:
 pamiątkową odznakę zlotową,
 potwierdzenie punktów do GOT,
 odcisk okolicznościowego stempla z okazji Zlotu,
 nagrody przechodnie dla najlepszych.
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OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
zgłoszenie udziału w terminie do dnia 30 września 2015 r.,
przybycie na metę Zlotu w godzinach przyjmowania,
przestrzeganie zasad kultury turystycznej i ochrony przyrody,
przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu.

NAGRODY PRZECHODNIE
 Puchar Marszałka Województwa Małopolskiego dla najliczniejszej grupy (koła) osób
dorosłych biorącej udział w Zlocie.
 Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Krakowskiego PTTK dla najliczniejszej grupy (koła)
młodzieży szkolnej biorącej udział w Zlocie.
Nagrody przechodnie przechodzą na własność po 3-krotnym kolejnym ich zdobyciu.
UWAGI
 Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne wypadki lub szkody spowodowane przez uczestników. Uczestnicy nie będący członkami PTTK ubezpieczają się od
następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.
Uczestnicy ubezpieczają się indywidualnie na własny koszt i we własnym zakresie.
 Wszystkich zainteresowanych informujemy, że o godzinie 1200 w kaplicy na Okrąglicy
odbędzie się msza św. w intencji turystów i zakończenia sezonu górskiego.
Poniżej tradycyjnie przypominamy schemat znakowanych szlaków turystycznych w obrębie
pasma Polic oraz punktację do Górskiej Odznaki Turystycznej.
Uczestnikom życzymy słonecznej pogody na trasach zlotu!
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Trasa dojścia

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

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

13

Skawica Górna – Sucha Góra
– Hala Krupowa

Kolor szlaku
żółty

Czas przejścia
w górę w dół

Punkty
do GOT

4½

4

18/11

niebieski
potem czerwony
zielony
potem czerwony

5

4

22/16

4¼

3¼

22/16

czerwony

4¾

4

23/16

niebieski

4½

3½

24/19

niebieski
potem zielony

3

2½

14/9

czarny

1½

1

9/5

niebieski
potem czerwony

2½

2¼

17/13

czerwony

3

2¾

14/13

3¼

2¾

18/13

4

3½

17/13

zielony

3¾

2¾

15/10

zielony
potem niebieski
potem żółty
potem czerwony

4¼

3¼

21/18

niebieski

2½

2

14/9

żółty
potem czerwony
niebieski
potem żółty
potem czerwony

Komisja Turystyki Górskiej
Oddział Krakowski PTTK

Jesień z B.O.R.T.
Niżej podajemy terminy i miejsca wycieczek organizowanych przez Biuro Obsługi Ruchu
Turystycznego Oddziału Krakowskiego PTTK jesienią 2015 roku.
26 września
Cmentarze I wojny światowej. Kraków – Golców (jedyne wzgórze Beskidów, skąd piękny
widok na trzy miasta: Limanową, Stary Sącz i Nowy Sącz, na północnych stokach cmentarz
poległych w bitwie pod Limanową, resztki fortyfikacji) – Limanowa (cmentarz wojenny,
bazylika p.w. Matki Bożej Bolesnej, w niej cudami słynący obraz Matki Bożej Bolesnej) –
Laskowa (drewniany dwór, prywatny skansen budownictwa ludowego) – Łososina Górna
(pomnik Legionistów, drewniany kościół z XVIII w.) – Pasierbiec (sanktuarium Matki Bożej
Pocieszenia, figury stacji Drogi Krzyżowej wg projektu prof. Wincentego Kućmy) –
Bigorzówka (Skalny Grzyb) – Kraków.
Cena: 85,- zł + wstępy
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27 września
Beskid Żywiecki. Kraków – Żabnica Skałka – Przełęcz Pawlusia – Rysianka – Hala Lipowska
– Hala Boracza – Żabnica – Kraków.
Cena: 75,- zł
3 października
Poznajemy Podkarpacie. Kraków – Jarosław (kolegiata p.w. Bożego Ciała z XVI w., dawna
świątynia klasztorna Kolegium Jezuitów, Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej i klasztor
Dominikanów z XVII w., Muzeum Kamienica Orsettich) – Pruchnik (zabytkowa zabudowa
drewniana centrum, cerkiew Zaśnięcia NMP) – Kańczuga (zwiedzanie miasta, m.in. kościół
p.w. św. Michała Archanioła) – Kraków. (wycieczka przedłużona)
Cena: 130,- zł + wstępy
4 października
Zakończenie Sezonu Turystycznego – Hala Krupowa 2015. Kraków – Zawoja Centrum –
Złota Grapa – Hala Krupowa – Cupel – Bystra – Jordanów – Kraków.
Cena: 65,- zł
10 października
Okolice Ciężkowic. Kraków – Ciężkowice – Skamieniałe Miasto – Kąśna Dolna (dworek
Paderewskiego) – Staszkówka (Pomnik Bitwy Narodów, zwiedzanie miasta) – Łużna (Góra
Pustki, na której znajduje się największy w Galicji Zachodniej cmentarz z czasów I wojny
światowej, pozostały po bitwie o wzgórze Pustki podczas Operacji Gorlickiej) – Szalowa,
(Kościół św. Michała Archanioła, jeden z najcenniejszych na skalę europejską obiektów
architektury drewnianej, wpisany na listę UNESCO) – Stróża (Muzeum, skansen Bartnik
z zabytkowymi rzeźbionymi ulami i możliwością zakupu miodów).
Cena: 80,- zł + wstępy
11 października
Kasprowy Wierch. Kraków – Zakopane – Kuźnice – Boczań – Dolina Gąsienicowa – Sucha
Przełęcz – Kasprowy Wierch – Myślenickie Turnie – Kuźnice – Zakopane – Kraków.
Cena: 75,- zł + wstępy
17 października
Jura Krakowsko-Częstochowska jesienią. Kraków – Skała – Jaroszowiec – Pustynia Błędowska – Olkusz – Kraków.
Cena: 60,- zł
18 października
Beskid Żywiecki. Kraków – Korbielów – przełęcz Glinne – Pilsko – Hala Miziowa – Sopotnia – Jeleśnia (w miarę czasu odwiedziny w karczmie) – Kraków.
Cena: 70,- zł
24 października
Opolszczyzna. Kraków – Kamień Opolski (sanktuarium św. Jacka) – Moszna (pałac, park,
w którym rosną 300-letnie dęby) – Rogów Opolski (zespół zamkowo-parkowy, kościół p.w.
św. Filipa i św. Jakuba Starszego – Kraków. (wycieczka przedłużona)
Cena: 135,- zł + wstępy
26 października
Cmentarze I wojny światowej wokół Krakowa. Kraków – Łagiewniki (cmentarz nr 384) –
Kraków Podgórze (cmentarz nr 386) – Górka Kościelnicka (cmentarz wojenny nr 393) –
Wieliczka (cmentarz wojenny nr 381) – Kraków.
Cena: 60,- zł
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Oferta Biura Obsługi Ruchu Turystycznego oraz ceny wycieczek mogą ulec zmianie,
dlatego bliższe informacje na temat proponowanych wycieczek Czytelnicy uzyskają
w BORT
Informacje na temat wycieczek w miesiącach listopadzie i grudniu 2015 r. 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

Spotkania Komisji Kół
Komisja Kół zaprasza na jesienne spotkania w następujących terminach:
19 PAŹDZIERNIKA W programie: konkurs „Wspomnienia z lata”.
14 GRUDNIA
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.

Konkurs „Wspomnienia z lata”
Komisja Kół Oddziału Krakowskiego PTTK przypomina o ogłoszonym przez naszą Komisję
Konkursie pod nazwą „Wspomnienia z lata”. Na Konkurs przyjmowane będą po wakacjach prace
przedstawiające własne przeżycia uczestników Konkursu podczas letniego sezonu turystycznego
2015 r. Mogą one dotyczyć udziału we wszelkich formach turystyki, zarówno zbiorowej jak
i indywidualnej, w kraju i zagranicą, i mogą mieć dowolną formę literacką – 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. Prace należy składać w Biurze
Oddziału Krakowskiego PTTK do 16 października 2015 r.
Na posiedzeniu Komisji Kół 19 października br. dokonany zostanie przegląd złożonych prac
i nastąpi ich ocena pod względem artystycznym oraz treściowym. Najciekawsze prace zostaną
nagrodzone.
Zapraszamy do udziału
przewodniczący Komisji Kół
Janusz Worotniak

80 lat Górskiej Odznaki Turystycznej
Poniżej przedstawiamy tekst Tomasza Kowalika zamieszczony we wrześniowym numerze
e-wydania magazynu turystyczno-krajoznawczego „Na szlaku” (nr e-107) na temat historii
Górskiej Odznaki Turystycznej.
„Odznaka powstawała w atmosferze wątpliwości co do jej idei i określania skali, jaka
powinna być miarą górskich zasług turystów poprzedzających jej nadanie. Ostatecznie
powstała taka skala, mierzona w punktach zaliczanych za przejście określonych
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w regulaminie, punktowanych szlaków, a ponadto jeszcze podzielona, zrazu na kategorie,
a potem na stopnie. Idea odznaki pojmowanej jako wyróżnik poziomu umiejętności
turystycznych jej posiadacza, a równocześnie jako swoista nagroda za trud wędrówki górskiej
[…] w istocie w większym stopniu została wymuszona zewnętrznymi okolicznościami
i uwarunkowaniami, aniżeli naturalną, wewnętrzną ewolucją ideologii Towarzystwa (cyt. W.
A. Wójcik). Od ustanowienia GOT PTT 23.06.1935 r. – pierwszej polskiej odznaki tego
rodzaju, świadczącej o kwalifikacjach turystycznych jej zdobywcy, w 2015 r. minęło już
osiemdziesiąt lat. [...] Od zarania miała być narzędziem w popularyzowaniu racjonalnego
uprawiania turystyki górskiej. W 1938 r. odnotowano zdobycie tylko 468 odznak. Po II
wojnie światowej, od około 1949 r., zaczęła służyć jako mechanizm i zarazem odznaczenie
potwierdzające wspomnianą aktywność turystyczną setek tysięcy jej zdobywców.
W pierwszym sezonie przyznano 857 odznak. Do 1983 r. „GOT blisko miliona”, jak
zatytułowałem mój artykuł w „Gościńcu”. W następnych latach jej popularność nie malała.
W sezonie 1984 odnotowano zdobycie 947.499 odznak wszystkich stopni, dziesięć lat później
– 1.355.732 odznak, w 2005 – niespełna półtora miliona (1.496.225).
W jednym z ostatnich „Sprawozdań” Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej znajdujemy
dane o weryfikacji GOT do 1.03.2013 r. – łącznie 1668 wszystkich stopni i rodzajów. Jest to
pośredni dowód, że wprowadzenie innych górskich odznak turystycznych – Głównych
Szlaków Beskidzkiego i Sudeckiego – być może wpływa obecnie na zmniejszenie popularności „starej” GOT, a więc zapewne uszczupla liczbę jej zdobywców. Do 1939 r. zdobyto
zaledwie nieco ponad 800 odznak wszystkich stopni i rodzajów. Po wznowieniu w 1949 r.
GOT przypisano jej rolę narzędzia propagandy w budowaniu masowego ruchu turystycznego.
Ustanowiono m.in. nagrodę dla oddziałów PTT, którego członkowie zdobędą najwięcej
odznak. W 1950 r. zwyciężył Kraków – 1238 pkt. po obliczeniu sumy punktów za stopnie
i rodzaje odznak. Zapoczątkowano podobną rywalizację dla młodzieży szkolnej. Na czele
Komisji GOT w Krakowie był Władysław Krygowski, który uważał, że GOT doskonale
nadawała się do popularyzacji turystyki górskiej (cyt. powyżej). Turystykę górską
mianowano z przyczyn ideologicznych jednym z dobrodziejstw dla „ludu pracującego miast
i wsi”. Po zjednoczeniu organizacji turystycznych w grudniu 1950 r. w następnym sezonie
zweryfikowano 8531, a w 1952 r. – 18.507 odznak. Ważnym wydarzeniem w historii GOT
były zmiany w regulaminie odznaki wprowadzone w 1953 r. Miały one współgrać z projektem ustanowienia odznaki „Turysta Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”. Zmiany w regulaminie wprowadzono w duchu umożliwienia najszerszym masowym wycieczkowiczów zdobycie
odznaki. Ale to był pomysł, niemalże bliźniaczy w stosunku do międzywojennej Państwowej
Odznaki Sportowej, kiedy narciarskie „rajdy dalekobieżne” PZN, czyli wycieczki 2-3 dniowe,
zaliczano do norm tej odznaki. Na szczęście, zniknął w mrokach niepamięci. Odznaka ta
miała być nagrodą za przebycie 931 punktowanych wycieczek, określała trzy odcinki szlaku
głównego, odznakę miały weryfikować referaty „terenowe”, gdyż Podkomisja GOT w Krakowie nie radziła sobie z lawiną zgłoszeń. W 1953 r. zarejestrowano ponad 30 tys. zgłoszeń.
PTTK miało sojusznika w Funduszu Wczasów Pracowniczych i instruktorach kulturalnooświatowych („kaowcach”), bowiem wrócić z wczasów z GOT-em w klapie („Wczasy –
zdobyczą świata pracy”) to był wówczas jeden z ideałów turystyki masowej. Taki signum
temporis.
Wypada jednak przypomnieć, że GOT nie była pierwszą polską odznaką, którą nagradzano
systematyczne poznawanie polskich gór. Polski Związek Narciarski w 1926 r. dla umasowienia narciarstwa ustanowił odznakę Za Sprawność PZN. Nagradzano dorosłych i młodzież za
umiejętność jeżdżenia, skakania, a potem także… strzelania. W 1927 roku ustanowiono
„Nagrodę Wędrowną” (przechodnią) im. Pana Prezydenta RP dla klubu, który wykaże się
największą liczbą odznak i punktów. W 1932 r. ustanowiono Górską Odznakę PZN,
by zachęcić do sprawności do późnego wieku i podniesienia poziomu technicznego turystyki.
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W 1935 r. PZN ustanowił Odznakę Zjazdową, zdobywaną na specjalnie wytyczonej trasie na
Kasprowym Wierchu. To była „przygrywka” do zbudowania kolejki linowej na tę do dziś
kultową górę. Pierwszy artykuł, popularyzujący GOT, ukazał się na łamach „Turysty
w Polsce” dopiero we wrześniu 1936 r., czyli ponad rok po ustanowieniu tej odznaki.
Warto też wiedzieć, że GOT był motorem działania i dowodem ostrej konkurencji (by nie
powiedzieć – walki o popularność nie tylko narciarstwa czy sprawności i tężyzny fizycznej)
między PZN a PTT. Ta osobliwa rywalizacja – „na odznaki i ich popularność”, miała wiele
wspólnego, bowiem regulaminy wcześniej ustanowionych górskich odznak narciarskich PZN
i pieszych górskich PTT miały liczne podobieństwa. Narciarstwo turystyczne i sportowe
stawało się coraz popularniejsze dzięki usilnym staraniom PZN, któremu przewodził
Aleksander Bobkowski (1885-1966) – nota bene zięć prezydenta Ignacego Mościckiego, były
podpułkownik wojsk kolejowych i wiceminister Komunikacji. Jego prawą ręką był Henryk
Szatkowski, naczelnik Wydziału Turystyki w tym ministerstwie (także zwierzchnik
Mieczysława Orłowicza, którego w 1932 r. zdegradowano ze stanowiska kierownika Referatu
Turystyki do roli zwykłego urzędnika!), późniejszy współtwórca osławionego kolaboracyjnego Goralenvolku. W latach 1933-1938 odznaki narciarskie PZN zdobyło około 60 tys.
osób, związek miał 23 tys. członków. PTT w tym czasie skupiał tylko 15,5 tys. osób.
Wróćmy jednak do początków, które przed laty były treścią mojego artykułu. W cytowanym
referacie i artykule W.W. Wójcika z 1985 r. jest na stronie 147 lista 29 (spośród 241 osób),
uznanych za doświadczonych turystów górskich. Wymieniono je w Regulaminie Górskiej
Odznaki Turystycznej z 1936 r.”
źródło: www.na-szlaku.net
nr e-107

Jeżeli zainteresowała Czytelników ta historia, to dalszy jej ciąg polecamy śledzić na łamach
wspomnianego periodyku.
Polecamy lekturę magazynu turystyczno-krajoznawczego „Na Szlaku” ze względu na
możliwość znalezienia tam wielu artykułów oraz ciekawostek turystyczno-krajoznawczych
z regionu Sudetów i nie tylko, również z całej Polski i regionów graniczących z Polską.
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W ekspresowym skrócie
1) W dniu 9 września 2015 r. Prezes Oddziału Krakowskiego PTTK miał zaszczyt na
posiedzeniu Zarządu Oddziału wręczyć wyróżnienie kol. Marianowi Garusowi w postaci
odznaki „Zasłużony Przewodnik PTTK”, przyznaną przez Komisję Przewodnicką ZG PTTK.
2) Zarząd Oddziału Krakowskiego PTTK oraz członkowie oddziałowej Kapituły Odznaczeń
apelują do działaczy Oddziału o wypełnianie i dostarczanie do Biura Oddziału Karty
Działacza. Karta Działacza jest dostępna w Biurze Oddziału oraz u przewodniczącego
Kapituły Odznaczeń kol. Kazimierza Synowskiego.
3) W Podkomisji Programowej KTG ZG PTTK, kierowanej przez kol. A. Łączyńskiego,
sfinalizowano prace nad nową wersją regulaminu Górskiej Odznaki Turystycznej. Trwa
procedura zatwierdzania dokumentu. W stosunku do obecnie obowiązującego regulaminu
nowością będzie ustanowienie stopnia odznaki „W góry”, adresowanej dla dzieci należących
do grupy wiekowej 5–12 lat.
4) Oddział Krakowski PTTK organizuje Kurs dla Kandydatów na Przewodników Miejskich
po Krakowie w okresie od października 2015 r. do czerwca 2016 r. Koszt kursu 2015/2016
wynosi 2.300 zł oraz 600 zł za szkolenie w Zamku Królewskim na Wawelu. Zapisy wraz z
wpłatą (800 zł) przyjmuje Biuro Oddziału w Krakowie, ul. Zyblikiewicza 2b, od poniedziałku
do piątku w godz. 9.00 - 17.00. Bliższe informacje można uzyskać pod nr. tel. 12 422 20 94.

Widok na górne piętro Wąwozu Homole w Pieninach oraz pasmo Lubania w Gorcach
fot. K.R. Hubicki

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 21 września 2015 r.
zdjęcie na pierwszej stronie: K.R. Hubicki – Widok na pasmo Radziejowej w Beskidzie Sądeckim

