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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

LXIII Zlot Turystów Górskich na Hali Krupowej
Tradycyjnie, w pierwszą niedzielę października, Komisja Turystyki Górskiej Oddziału
Krakowskiego PTTK zaprasza wszystkich turystów do uczestniczenia w Zlocie Turystów
Górskich na Hali Krupowej.
ORGANIZATOR
Organizatorem LXIII Zlotu Turystów Górskich „Hala Krupowa 2017” 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. 1000-1300 w dniu 1 października 2017 r.
Uroczyste zakończenie Zlotu odbędzie się o godzinie 1300.
Drużyny, które nie zgłoszą się do godz. 1300 nie będą brały udziału w punktacji
do nagród i pucharów przechodnich.
WPISOWE
Wpisowe w wysokości 12,- zł przyjmuje Biuro Oddziału wraz ze zgłoszeniem do dnia
27 września 2017 r.
UPRAWNIENIA UCZESTNIKÓW
W ramach wpisowego, uczestnicy otrzymują:
 pamiątkową odznakę zlotową,
 potwierdzenie punktów do GOT,
 odcisk okolicznościowego stempla,
 nagrody przechodnie dla najlepszych oraz dyplomy dla drużyn.
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OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
zgłoszenie udziału w terminie do dnia 27 września 2017 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.
Uczestnikom rajdu 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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Nr

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

Czas przejścia
w górę w dół

Punkty
do GOT

4½

4

18/11

5

4

22/16

4¼

3¼

22/16

czerwony

4¾

4

23/16

niebieski

4½

3½

24/19

niebieski
potem zielony

3

2½

14/9

czarny

1½

1

9/5

niebieski
potem czerwony

2½

2¼

17/13

czerwony

3

2¾

14/13

3¼

2¾

18/13

4

3½

17/13

3¾

2¾

15/10

4¼

3¼

21/18

2½

2

14/9

żółty
niebieski
potem czerwony
zielony
potem czerwony

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

Komisja Turystyki Górskiej
Oddziału Krakowskiego PTTK

Jesień z B.O.R.T.
Jesienią 2017 roku Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego Oddziału Krakowskiego PTTK
zaprasza na szereg wycieczek, których terminy i miejsca podajemy poniżej.
1 października
Zakończenie Sezonu Turystyki Górskiej – Hala Krupowa 2017. Kraków – Zawoja Mosorne
– Mosorny Groń – Hala Śmietanowa – Polica – Hala Krupowa – Sidzina Wielka Polna –
Kraków.
Cena: 54,- zł
8 października
Jesień w górach – Kopieniec. Kraków – Zakopane – Toporowa Cyrla – Kopieniec – Dolina
Olczyska – Przełęcz pod Nosalem – Kuźnice – Zakopane – Kraków.
Cena: 60,- zł
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15 października
Śladem Wielkiej Wojny. Kraków – Przełęcz Małastowska – Magura Małastowska – Sękowa –
Kraków.
Cena: 81,- zł
21 października
Porcelana i…. Kraków – Ostrowiec Świętokrzyski (zespół pałacowo–parkowy hrabiów
Wielopolskich, Kolegiata pw. św. Michała Archanioła) – Ćmielów (zwiedzanie manufaktury)
– Opatów (spacer po mieście) – Kraków. (wycieczka przedłużona)
Cena: 68,- zł
22 października
Małe Pieniny. Kraków – Jaworki – rezerwat Biała Woda – Wysoka – Durbaszka –
Szlachtowa – Kraków.
Cena: 60,- zł
Biuro zastrzega sobie prawo zmiany kolejności zwiedzania zaplanowanych
w programie obiektów, zmiany trasy, skrócenia zaplanowanej trasy, jeśli
kontynuowanie zaplanowanej nie będzie możliwe z przyczyn obiektywnych
i niezależnych od biura.
W przypadku za małej ilości zgłoszonych osób, biuro zastrzega sobie prawo
odwołania wycieczki.
Cena wycieczki zawiera: transport autokarem turystycznym, usługę przewodnika –
pilota, ubezpieczenia NNW i KL, podatek VAT, przy wycieczkach wielodniowych –
nocleg i wyżywienie HP
Ceny oferowanych wycieczek mogą ulec zmianie, dlatego bliższe informacje
na temat proponowanych wycieczek Czytelnicy uzyskają w BORT
Więcej aktualnie oferowanych wycieczek znajdą Czytelnicy na stronie internetowej
Oddziału w zakładce: biuro-turystyczne/wyjedz-z-nami

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 spotkania w następujących terminach:
20 LISTOPADA

W programie: podsumowanie konkursu „Wakacyjne wspomnienia”.

18 GRUDNIA

Opłatek Komisji Kół.

Wszystkie spotkania odbywać się będą w siedzibie Oddziału Krakowskiego PTTK w Krakowie
przy ul. Zyblikiewicza 2b; godzina rozpoczęcia: 16.30.
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Kurs dla kandydatów na Przewodników Miejskich
po Krakowie
Oddział Krakowski PTTK organizuje kurs przewodnicki dla kandydatów na Przewodników
Miejskich po Krakowie. Kurs odbywać się będzie w okresie od października 2017 r. do czerwca
2018 r. Program szkolenia obejmuje wykłady teoretyczne i zajęcia praktyczne. Wykłady
teoretyczne obejmować będą historię Polski ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa
w dziejach, historię sztuki, geografię turystyczną regionu oraz problematykę miasta w dziejach
współczesnych. Zajęcia praktyczne obejmować będą tematyczne i metodyczne wycieczki po
Krakowie. Szkolenie na kursie zakończą się zajęciami warsztatowymi, które wraz z praktykami
stanowić będą podstawę przygotowania do wykonywania zawodu przewodnika. Każde
szkolenie przedmiotowe będzie kończyć egzamin wewnętrzny. Po zdaniu wszystkich
egzaminów kandydat otrzyma świadectwo ukończenia kursu. Koszt kursu – 2500,- zł. Istnieje
możliwość dokonania opłaty za kurs w ratach. Zapisy wraz z wpisowym w wysokości 600,- zł
przyjmowane są w godzinach pracy Oddziału Krakowskiego PTTK – od poniedziałku do piątku
w godz. od 9 do 17 w siedzibie Oddziału przy ul. Zyblikiewicza 2b w Krakowie. Więcej
informacji uzyskają Czytelnicy na stronie internetowej Oddziału Krakowskiego PTTK
w zakładce Kursy.

Spotkania Komisji Krajoznawstwa, Historii i Tradycji
Przypominamy o jesiennych spotkaniach Komisji Krajoznawstwa, Historii
i Tradycji, które odbywać się będą wraz z prelekcją w Domu Turysty
PTTK w Krakowie przy ul. Zyblikiewicza 2b (wejście obok kasyna) – sala
audiowizualna (sala nr 4).
Początek spotkań – godz. 17.00:
Poniżej tematy jesiennych prelekcji i spotkań.
04.10. Majer Samuel Bałaban. Polski historyk, orientalista, pedagog, rabin, jeden z
najwybitniejszych badaczy dziejów Żydów w Polsce – Janusz Palarz;
08.11. Zaduszki – wieczór wspomnień o tych co odeszli w latach 2013-2017
06.12. Droga św. Jakuba – Franciszek Mróz
Na spotkania Komisji zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane krajoznawstwem.
Zarząd Komisji Krajoznawstwa, Historii i Tradycji zwraca się do wszystkich członków i sympatyków
o nadsyłanie propozycji tematów prelekcji w roku 2018. Propozycje prosimy kierować na adres:
kkht.kraków@gmail.com.

przygotował Przewodniczący KKHiT
Janusz Palarz
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Górskimi szlakami (18)
W tym roku proponuję wycieczkę na kolejne widokowe polany tatrzańskie: Wielką Polanę
w Dolinie Małej Łąki oraz polanę na Przysłopie Miętusim. W sam raz, aby powędrować całą
rodziną, gdyż droga nie jest zbyt wymagająca, a wygodna ścieżka pozwala dotrzeć na miejsce
bez większych problemów. Proponowana trasa wiedzie z Gronika doliną Małołąckiego
Potoku na skraj Wielkiej Polany. Stąd można wybrać wariant skrócony i przez Przysłop
Miętusi powrócić do Doliny Małej Łąki lub nieco wydłużony
Ścieżką nad Reglami przejść do Doliny Kościeliskiej.
Wycieczkę rozpoczynamy na Groniku, dokąd możemy dojechać
busem jadącym z Dworca Kolejowego w kierunku Doliny
Kościeliskiej lub Doliny Chochołowskiej przez Krzeptówki,
wysiadając na przystanku Gronik i cofając się do wylotu doliny
Małej Łąki albo dotrzeć autobusem linii nr 11 jadącym w kierunku pętli J. Krzeptowskiego, wysiadając na przystanku
1
Krzeptówki i kierując się drogą w stronę wylotu doliny.
Zmotoryzowani mogą zostawić pojazd na parkingu znajdującym się na zakolu starej szosy z Zakopanego do Kir. Początek
żółtego szlaku znajduje się u wylotu doliny, skąd czeka nas
około jednogodzinny spacer na skraj Wielkiej Polany w Dolinie
Małej Łąki (zdj.1). Powoli wznosimy się wygodną drogą,
wyremontowaną przez Tatrzański Park Narodowy, wzdłuż
2
szumiącego Potoku Małołąckiego (zdj.2) do miejsca zwanego
Szatrą (zdj.3). Etymologia tej nazwy pochodzi od leśnego
schronu zbudowanego z gałęzi zwanego przez górali sotrą,
stojącego onegdaj na pobliskiej polance. W tym miejscu
znajduje się niemal połowa czasowego podejścia na Wielką
Polanę oraz odejście szlaku niebieskiego na Przysłop Miętusi.
3
Obecnie las przy skręcie na niebieski szlak jest mocno
przerzedzony, między pozostałymi drzewami można dostrzec
po prawej stronie Rapasiową Turnię. Miejsce odpoczynku
tworzą udostępnione przez TPN ławy. Można tutaj chwilę
odpocząć, gdyż od tego miejsca czeka nas bardziej stromo
wiodąca wśród moren dawnego lodowca ścieżka. W pewnym
momencie cichnie szum płynącego potoku, a to oznacza, że do
4
celu zostało około 10 minut marszu. Po tym czasie stajemy na
skraju Wielkiej Polany (zdj.4) w Dolinie Małej Łąki. „Połowę
obszaru roztwierającego się, gdy się stanie na polanie, zajmuje
łąka, drugą połowę tworzą tarasy, aż pod sam Giewont i
Czerwone Wierchy, to gruzami zasłane, to trawnikami pokryte,
gdzie właściwie kończy się zwiedzanie Małej Łąki. Główną tu
uwagę zwraca przepaścista, wyniosła skała, zwana Wielką
5
Turnią, która jest północną ścianą Czerwonego Wierchu Mało-Łączniaka” – tak opisywał to miejsce w swoim „Ilustrowanym
Przewodniku do Tatr i Pienin” wydawanym z końcem XIX w.
Walery Eliasz-Radzikowski. Panorama obejmuje zbocza
Giewontu i Małego Giewontu z wybitną przełęczą zwaną
Siodłem pod Siodłową Turnią, której zbocza opadają stromo do
doliny (zdj. 5). Nad Świstówką wznoszą się skałki Mnichowych
6
Turni na tle grzbietu opadającego ku Kondrackiej Przełęczy
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z Kondrackiej Kopy. Po prawej stronie doliny nad lasami
Skoruśniaka widnieje masyw Wielkiej Turni (zdj.6). Warto
podejść w głąb doliny. Wówczas otwiera się szerszy widok na
wielkość otoczenia Wielkiej Polany oraz perspektywa samej
łąki zamknięta kulminacją Hrubego Regla (zdj.7). Stąd
możemy wrócić tą samą drogą do wylotu doliny Małej Łąki
(ok. 45 minut) lub przejść Ścieżką nad Reglami (znaki czarne)
przez Przełęcz w Grzybowcu do Doliny Strążyskiej (podejście
i zejście z przełęczy strome), czy też udać się na Przysłop
Miętusi. Natomiast kontynuując spacer żółtym szlakiem
możemy dotrzeć się na Kondracką Przełęcz. Po odpoczynku
i nacieszeniem się wspaniałym widokiem udajemy się za znakami czarnymi na Polanę Miętusią. Zajmie nam to ok. 15
minut. Po wyjściu z lasu naszym oczom ukazuje się charakterystyczna Zawiesista Turnia (zdj.8). W roku 1905, aby uczcić
zasługi Walerego Eliasza-Radzikowskiego Towarzystwo
Tatrzańskie nadało Zawiesistej Turni nazwę Eliaszowej Turni.
Następnie otwiera się szeroki widok na Kominiarski Wierch
i szałasy na Polanie na Stołach w Dolinie Kościeliskiej (zdj.9).
Po lewej pojawia się panorama Czerwonych Wierchów od
Małołączniaka poprzez Krzesanicę po Ciemniak z dolinami
Litworową i Mułową, coraz bardziej zasłaniana przez rosnący
drzewostan (zdj.10), podobnie dzieje sie z widokiem na
Giewont (zdj.11). „Ciągłem dążeniem pod górę trochę już
utrudzeni radzi byliśmy, gdy się nam z pośród drzew grzbiet
Przysłopu pokazał, a nim wązką ścieżką przez bujną łąkę
dotarliśmy do szałasu, przybycie gości oznajmiły psy całéj
osadzie Miętusiańskiéj. Owiec przy szałasie nie było, juhasi je
popędzili w turnie na paszę, jedno jagnię słabe pasło się koło
szałasu, uwiązane na długim sznurku. Z szałasu uchodził dym z
dogorywającego ogniska, bo już żętyca była odgotowana, i sér
zrobiony; baca i kilku juhasów na gawędzie przy fajeczce czas
spędzali, gdy nas usłyszeli, wyszli na powitanie. bacował
wtedy na Miętusiéj hali Klimas Miętus, gazda z Miętóstwa,
wioski koło Czarnego Dunajca, idealny typ górala
tatrzańskiego. Młody, może 27 lat liczący, potężnie
zbudowany, rozumny, jak na górala wykształcony, gdyż
przebył kilka klas gimnazjalnych, żołnierz z powstania r. 1863.
o czem z chlubą wspomina, przyjął nas z szczerością właściwą
naszemu ludowi a grzecznością miejską.” – tak opisywał to
miejsce Walery Eliasz-Radzikowski w „Szkicach z podróży
w Tatry” w 1874 roku. Obecnie na polanie zorganizowane jest
miejsce odpoczynku w postaci stołu i ław z beli drewnianych.
Drogowskaz wskazuje drogi: Hawiarską Drogą na Małołączniak (szlak niebieski), Ścieżką nad Reglami (szlak czarny) do
Doliny Kościeliskiej lub na Wielką Polanę, ścieżką przez
Staników Żleb (szlak czerwony) do Nędzówki. Wariant
powrotny do Szatry w Dolinie Małej Łąki (szlak niebieski)
i dalej na Gronik prowadzi dawną drogą hawiarską wzdłuż
Gmińskiego Żlebu. Czas przejścia do wylotu doliny Małej Łąki
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ok. 40 minut. Po nasyceniu się wspaniałym widokiem schodzimy za znakami czarnymi do
Zahradzisk (zdj.12), polany u zbiegu Doliny Miętusiej i Doliny Kościeliskiej. Stąd za
znakami zielonymi przez Wyżnią Kirę Miętusią (zdj.13) udajemy się do Kir, mijając po
drodze po lewej stronie bacówkę Kulturowego Wypasu Owiec bacy Józefa Słodyczki. Zejście
zajmie nam ok. godziny. Na całość przejścia, bez odpoczynków i podziwiania widoków,
należy zarezerwować ok. dwóch godzin. U wylotu doliny czekają busy do Zakopanego.
Zmotoryzowani, którzy pozostawili pojazdy u wylotu doliny Małej Łąki mogą podjechać
busem i wysiąść na przystanku Gronik lub udać się Ścieżką pod Reglami (znaki czarne),
co zajmie dodatkowo około 45 minut. Punktacja do Górskiej Odznaki Turystycznej – 11 pkt,
grupa górska T.02.
tekst Grzegorz Hubicki
zdjęcia Krzysztof Hubicki

XIX Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
W dniach 15-16 września 2017 r. w Warszawie odbył się XIX Walny Zjazd Polskiego
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Delegatami Oddziału Krakowskiego PTTK byli:
Kamil Barwacz, Jerzy Kapłon, Włodzimierz Pobożniak, Tadeusz Walicki na czele z prezesem
Oddziału Januszem Worotniakim. Na następną kadencję Prezesem Zarządu Głównego PTTK
został wybrany Jacek Potocki z Jeleniej Góry. Wiceprezesami zostali Roman Bargieł i Marian
Jurak, Sekretarzem Generalnym Paweł Mordal, Skarbnikiem Jerzy Kapłon. Godność Członka
Honorowego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z Oddziału Krakowskiego
otrzymał Jerzy Wiktor Gajewski.
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