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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

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
Zarząd Oddziału Krakowskiego PTTK
składa swoim członkom i sympatykom
serdeczne życzenia świąteczne.
Niech te Święta będą pełne miłości i radości
oraz rozbrzmiewającej wokół kolędy,
spędzone w gronie najbliższych.
Rok 2018 niech przyniesie Wam
dużo zdrowia, szczęścia i sukcesów
zarówno w życiu osobistym
jak i zawodowym.

Sprawozdania roczne za 2017 rok
Przypominamy o składaniu sprawozdań rocznych ze stanu organizacyjnego i działalności
programowej jednostek organizacyjnych Oddziału Krakowskiego PTTK za rok 2017, które
należy sporządzić na dostarczonych przez Biuro Oddziału Krakowskiego PTTK formularzach
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 grudnia 2017 roku. Po tym terminie jednostki
będą wykazywane jako te, które nie złożyły sprawozdań. Kopia sprawozdania TK-K
pozostaje w aktach koła, klubu, komisji. Zarząd Oddziału Krakowskiego PTTK zwraca się do
działaczy Kół, Klubów oraz Komisji z prośbą o rzetelne i terminowe sporządzenie
sprawozdań rocznych. Termin ten dotyczy również Zarządy Kół, które nie złożyły do tej pory
dokumentacji z Walnych Zebrań Kół.
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Komisja Turystyki Narciarskiej zaprasza
Komisja Turystyki Narciarskiej zaprasza chętnych turystów do udziału w imprezach zimowych, dzięki którym poznacie państwo: świat przyrody zimą, kodeks dobrego narciarza,
podstawowe zasady jazdy na nartach. Zarząd Komisji życzy jednocześnie udanej zimy,
wspaniałego śniegu oraz pogody (pogody ducha również). Informacje i zapisy podczas
dyżuru KTN w poniedziałki w godzinach 16-17 w lokalu Oddziału Krakowskiego PTTK
w Krakowie przy ul. Zyblikiewicza 2b.
Poniżej przedstawiamy program imprez własnych Komisji Turystyki Narciarskiej Oddziału
Krakowskiego PTTK oraz imprez organizowanych przez Komisję Turystyki Narciarskiej
Zarządu Głównego PTTK i innych organizatorów w sezonie zimowym 2018.
Imprezy własne organizowane przez KTN Oddziału Krakowskiego PTTK
L.p.
1.

Impreza
Gotkowice – Dział I – Dział II – Kamieniec 461 m – Kosmołów – Zadole
Kosmołowskie – Szlak Orlich Gniazd – Gotkowice

Termin

Prowadzenie

07.01.2018

M. Garus

04.02.2018

M. Garus

18.02.2018

H. Zacharska

11.03.2018

M. Garus

25.03.2018

M. Garus

Sprzęt: narty śladowe

2.
3.

Trybsz – Pawlikowski Wierch – Czarna Góra – Trybsz
Sprzęt: narty śladowe

Mszana Dolna – Adamczykowa – Potaczkowa – Góra Chabówka –
Potaczkowa – Adamczykowa – Mszana Dolna
Sprzęt: narty śladowe

4.

Poręba Górna – Tobołów – Suhora – Kopana Droga – Stare Wierchy –
Jaworzyna – Jasionów – Poręba Górna
Sprzęt: narty śladowe

5.

Zakończenie sezonu narciarskiego – Turbacz
Obidowa Wieś – Dolina Lepietnicy – Średni Wierch – Turbacz –
Rozdziele – Obidowiec – Obidowa Wieś
Sprzęt: narty śladowe lub turowe

Imprezy organizowane przez KTN Zarządu Głównego PTTK
oraz innych organizatorów
1. 10-14.01.2018 – 50. Rajd Narciarski po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej na nartach
śladowych
Organizator: Klub Turystyczny „Ostańce”, 42-400 Zawiercie, ul. Sikorskiego 6, tel. 32 6721841,
e-mail: pttk.zawiercie@neostrada. Trasy wg regulaminu.
Możliwość doszkolenia i przedłużenia uprawnień przodownika turystyki narciarskiej na tereny
nizinne
Sprzęt: narty śladowe
2. 25-28.01.2018 – X Międzynarodowy Zlot Turystów Oszczadnica – Slowacja
Organizator: KTN Oddział PTTK „Podbeskidzie” w Bielsku-Białej, ul. Wzgórze 9. Zgłoszenia w
Biurze Oddziału PTTK „Podbeskidzie” do dnia 16.12.2016 r. kol. E. Brzozowski
Sprzęt: narty skiturowe
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3. 21-25.02.2018 – XXXVI Ogólnopolski Bieszczadzki Rajd Narciarski
Organizator: Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny Bieszczadzkiego Parku Narodowego,
38-713 Lutowiska 2, tel. 13 4610166 (tel. 13 4610350 – kol. Kinga Kochanowicz) oraz
Oddział Bieszczadzki PTTK, 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 16, tel. 13 4611415,
e-mail: pttk-bieszczady@o2.pl;
Sprzęt: narty skiturowe i śladowe.
4. 01-04.03.2018 – XVIII Spotkanie Narciarzy Śladowych – Gorce (Schronisko Stare Wierchy)
Organizatorzy: redakcja „Na Szlaku” (kol. Juliusz Wysłouch) i Klub Turystyczny PTTK „Ostańce”,
42-400 Zawiercie, ul. Sikorskiego 6, tel. 32 6721841 lub 32 6783993, e-mail:
pttk.zawiercie@neostrada.pl.
Sprzęt: narty śladowe
5. 10-17.03.2018 – XLI Ogólnopolski Rajd Narciarski – Karkonosze 2018
Organizatorzy: Oddział PTTK w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. 1 maja 86,
tel. 75 7525851, e-mail: pttk@pttk-jg.pl.
Sprzęt: narty śladowe
6.

21-25.03.2018 – XIII Spotkania Tatrzańskie im. Stanisława Szymulańskiego
– Polana Chochołowska
Organizator: KTN ZG PTTK, 31-010 Kraków, ul Jagiellońska 6
Zgłoszenia: KTN ZG PTTK, 31-010 Kraków, ul Jagiellońska 6, tel. 12 4227431 z zaznaczeniem
na kopercie: Chochołowska. Rezerwacja miejsc w schronisku indywidualnie z wystarczającym
wyprzedzeniem tel. 18 2070510.
Sprzęt: narty skiturowe

UWAGA: Uczestnicy imprez, nie będący członkami PTTK, ubezpieczają się
od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.
opracowanie: Marian Garus KTN

Spotkania klubowe Przodowników Turystyki Górskiej
Rada Klubu zaprasza na zimowe prelekcje, które odbywać się będą w poniedziałki od godz.
19.00 w sali konferencyjnej na I piętrze lub w sali nr 17 na II piętrze Centralnego Ośrodka
Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie, ul. Jagiellońska 6/6a (wejście odpowiednio drugą lub
pierwszą bramą po prawej, idąc od ul. Szewskiej).
08.01.2018 r. „W górach Grecji” – Kazimierz Kluczewski
15.01.2018 r. „Działalność sądów miejskich w XVII i XVIII w. w świetle oryginalnych
dokumentów” – Stefan Rzonca
22.01.2018 r. „Początki narciarstwa polskiego. Karpackie Towarzystwo Narciarzy we
Lwowie 1907-1939” – Jerzy Kapłon
29.01.2018 r. „Oman – tradycja, kultura, góry” – Janina Janeczek
05.02.2018 r. „W górach Tienszan” – Wojciech Sowa
12.02.2018 r. „Wzdłuż Atlantyku śladami Antoine’a de Saint-Exupéry” (Maroko – Sahara Zachodnia)
– Jacek Płonczyński
19.02.2018 r. „Bhutan” – Bronisław Pietruszka
26.02.2018 r. „Beskid Niski po trzykroć” – Jacek Ormicki
05.03.2018 r. „Polska na weekend – miejsca wyjątkowe w skali świata” – Albin Marciniak
12.03.2018 r. „Rumuńskie Karpaty Południowe – Siedmiogród” – Julian Ślusarczyk
źródło: Komunikat Klubowy KKPTG
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Zima z B.O.R.T.
W okresie sezonu zimowego od stycznia do marca 2018 roku Biuro Obsługi Ruchu
Turystycznego Oddziału Krakowskiego PTTK zaprasza na wyjazdy na narty.
W ramach zimowych wyjazdów istnieje możliwość:
- jazdy na nartach zjazdowych,
- spaceru na nartach biegowych – dla chętnych,
- pobytu na basenach termalnych lub spaceru z przewodnikiem – dla niejeżdżących na nartach.
Cena wyjazdu obejmuje:
przejazd autokarem, ubezpieczenie KL i NNW, opiekę pilota, usługę przewodnika.
Szczegółowych informacji na temat proponowanych wycieczek
oraz terminów i cen Czytelnicy uzyskają w BORT

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

155. rocznica Powstania Styczniowego
Komisja Krajoznawstwa, Historii i Tradycji i Klub Instruktorów Krajoznawstwa Oddziału
Krakowskiego PTTK oraz Oddział PTTK w Ojcowie, Regionalne Kolegium Instruktorów
Krajoznawstwa, Miasto i Gmina Skała, Parafia Ojców Grodzisko, Ojcowski Park Narodowy
zapraszają do Ojcowa w dniu 27 stycznia 2018 r. na XXXI spotkanie z okazji 155. rocznicy
Powstania Styczniowego. W programie:
- o godz. 10.00 w Kaplicy na Wodzie msza św. w intencji poległych za Ojczyznę;
- w godz. 11.15-11.45 przed Muzeum Ojcowskiego Parku Narodowego pod tablicą upamiętniającą Powstanie Styczniowe okolicznościowe przemówienie, złożenie wiązanek i zapalenie
zniczy oraz śpiewanie pieśni powstańczych;
- w godz. 11.15-14.00 w Hotelu „Pod Kazimierzem” program przygotowany przez dyrekcję
Ojcowskiego Parku Narodowego, Oddział PTTK w Ojcowie, Oddział Krakowski PTTK,
a w nim między innymi prelekcja dr Elżbiety Woźniak pt. „Adrian Baraniecki – powstaniec
styczniowy, lekarz, społecznik” oraz dra Józefa Partyki pt. „A było to 30 lat temu”.
Po części oficjalnej, w zależności od pogody, odbędzie sie spacer po Ojcowie i ognisko.
Komitet organizacyjny serdecznie zaprasza krajoznawców i sympatyków krajoznawstwa
na to wydarzenie upamiętniające rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego.
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63. Zlot turystów górskich na Hali Krupowej
W dniu 1 października 2017 r. przy schronisku PTTK na Hali Krupowej odbył się
63. Zlot Turystów Górskich Oddziału Krakowskiego PTTK, kończący kolejny
sezon górskich wędrówek. Tegoroczny zlot stał pod znakiem jubileuszy:
czterdziestolecia kapłaństwa ks. prof. Macieja Ostrowskiego i trzydziestolecia
powstania kaplicy na Okrąglicy. Jubileusz ks. Macieja swoją obecnością zaszczycił Przewodniczący Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek Konferencji
Episkopatu Polski ks. biskup Krzysztof
Zadarko, który w asyście jubilata ks. Macieja
oraz proboszcza z Sidziny ks. Józefa Bafii
i ks. dr. hab. Grzegorza Holuba z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II odprawił
uroczystą mszę św. Ksiądz biskup Krzysztof
Zadarko w imieniu Episkopatu, a kolega
Kazimierz Synowski w imieniu turystów
Oddziału podziękowali księdzu Maciejowi
za sprawowaną od 35 lat posługę kapłańską
w czasie licznych imprez turystycznych na
terenie całego kraju, w tym Zlotów na Hali
Krupowej i corocznego oddziałowego wiosennego rozpoczęcia sezonu turystyki górskiej.
Kol. K. Synowski wręczył ks. Maciejowi
okolicznościowe upominki w postaci góralskiego kapelusza i ciupagi, a ks. biskupowi Honorową Odznakę Krajoznawczą im. JP II.
Z okazji jubileuszu trzydziestolecia powstania kaplicy Matki Bożej Opiekunki Turystów
na Okrąglicy ks. biskup K. Zadarko wręczył kol. kol: K. Synowskiemu, S. Palusińskiemu,
T. Kochańskiemu honorowe medale przyznane przez Kurię Krakowską. W mszy św. udział
ze sztandarem wzięła delegacja Związku Podhalan, a oprawę muzyczną zapewnił regionalny
zespół „Holniki” z Sidziny.
Po zakończeniu mszy uczestnicy przeszli przed schronisko PTTK na Hali Krupowej, gdzie
kontynuowano kolejne punkty Zlotu. Prowadzący imprezę z ramienia Komisji Turystyki
Górskiej kol. Marian Garus w imieniu organizatorów serdecznie powitał wszystkich
uczestników Zlotu, a w szczególności ks. biskupa Krzysztofa Zadarko i tegorocznego jubilata
ks. prof. Macieja Ostrowskiego oraz członka Zarządu Głównego PTTK, skarbnika
kol. Jerzego Kapłona, prezesów Oddziałów PTTK biorących udział w Zlocie, członków
Zarządu Oddziału Krakowskiego PTTK, przedstawicieli kół i Komisji Oddziałowych oraz
Przewodników Górskich i Przodowników Górskiej Odznaki
Turystycznej. Następnie głos zabrał prezes Oddziału Krakowskiego PTTK kol. Janusz Worotniak dziękując ks. biskupowi
za zaszczycenie Zlotu swoją obecnością oraz podziękował
ks. Maciejowi Ostrowskiemu za lata uczestnictwa w oddziałowych imprezach i troskę o duchową sferę turystów Oddziału.
Ukoronowaniem jubileuszu ks. Macieja było wręczenie przez
prezesa okazyjnego adresu od władz i turystów Oddziału
Krakowskiego PTTK oraz wręczenie przez kol. M. Garusa
dyplomu, podziękowania od KTG ZG PTTK za wieloletnią
działalność na rzecz propagowania i rozwoju turystyki górskiej
w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym.
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W rywalizacji zlotowej o puchary Marszałka Województwa Małopolskiego w grupie osób
dorosłych zwycięstwo i I miejsce przypadło kolegom z Klubu Turystycznego „Promyki
Słońca” z Nowej Huty – 113 uczestników, II miejsce kolegom z Hutniczo-Miejskiego
Oddziału PTTK w Krakowie – 56 uczestników, a III miejsce, podobnie jak w roku ubiegłym,
reprezentantom koła nr 1 „Pielgrzym” – 40 uczestników. Okazałe puchary ufundowane przez
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zwycięskim drużynom wręczyła
przewodnicząca Oddziałowej Komisji Turystyki Górskiej kol. B. Kic.

Przedstawiciele zdobywców pierwszych trzech miejsc w rywalizacji osób dorosłych o puchar Marszałka Województwa Małopolskiego

W rywalizacji o puchary Zarządu Oddziału Krakowskiego PTTK w grupie młodzieży
szkolnej zwyciężyła po raz jedenasty drużyna reprezentująca Szkolne Koło PTTK nr 22
ze Szkoły Podstawowej nr 53 z Krakowa – 33 uczestników, II miejsce zajęła młodzież z koła
PTTK nr 8 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla dzieci niewidomych
i słabowidzących z Krakowa – 12 osób, a III miejsce Szkoła Podstawowa nr 7 z Krakowa –
7 osób. Zwycięskim zespołom serdecznie gratulujemy.

Przedstawiciele zdobywców pierwszych trzech miejsc w rywalizacji młodzieży o puchar Zarządu Oddziału Krakowskiego PTTK
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W grupie osób dorosłych, oprócz wcześniej wymienionych kół, licznie reprezentowane były:
koło PTTK nr 27 ze Skawiny, koło PTTK nr 45 z Krakowa, Zrzeszenie Sportu i Turystyki
„Ogniwo” z Krakowa oraz członkowie Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego z Chrzanowa.
Brak było tym razem przedstawicieli Koła Grodzkiego Oddziału Krakowskiego PTTK.
W konkursie wiedzy o górach i Zlocie na Hali Krupowej wzięło udział pięć kilkuosobowych
zespołów, w tym trzy ze Szkoły Podstawowej nr 53, jeden ze SP nr 7 i jeden z osiedla
Kraków-Lesisko. Młodzi uczestnicy konkursu, dobrze przygotowani przez swoich opiekunów
wykazali się bardzo dobrą wiedzą na temat naszej imprezy i gór, dlatego też komisja
konkursowa postanowiła przyznać pięć równorzędnych nagród. Nagrody w postaci przewodników i wydawnictw turystycznych ufundowane przez dyrektora Centralnego Ośrodka
Turystyki Górskiej i prezesa Oddziału Krakowskiego PTTK otrzymali:
zespół nr 1 ze SP nr 7 w składzie: J. Atanaziewicz, K. Błażewicz i O. Hencelewska;
zespół nr 2 ze SP nr 53 w składzie: O. Morońska, B. Szymanowska;
zespól nr 3 ze SP nr 53 w składzie: W. Pyka, L. Mazanek, B. Trzepiel;
zespół nr 4 ze SP nr 53 w składzie: F. Bąk, O. Bekierz;
zespół nr 5 z osiedla Kraków-Lesisko w składzie: W. Sarlej, K. Kordowska, Z. Mucha.
Na mecie zlotu organizatorzy dokonywali potwierdzeń zdobytych punktów do Górskiej
Odznaki Turystycznej, stemplowali wydawnictwa i książeczki GOT okolicznościowym
stemplem oraz rozprowadzali odpłatnie pamiątkową odznakę zlotową.
Organizatorzy oceniają, że w Zlocie Turystów Górskiej na Hali Krupowej wzięło udział
około 700 turystów. Wędrowano do schroniska ze wszystkich okolicznych miejscowości
i wszystkimi możliwymi turystycznymi szlakami.
Komisja Turystyki Górskiej dziękuje kolegom z Koła PTTK nr 1 „Pielgrzym” za organizację
mszy św. i uroczystości na Okrąglicy.
tekst – Marian Garus KTG
zdj. Julian Ślusarczyk

Przewodniczący Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek Konferencji Episkopatu Polski ks. biskup Krzysztof Zadarko w asyście
ks. Macieja Ostrowskiego oraz proboszcza z Sidziny ks. Józefa Bafii i ks. dr. hab. Grzegorza Holuba z Uniwersytetu Papieskiego
Jana Pawła II odprawili uroczystą mszę św. w Kaplicy na szczycie Okrąglicy.
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Zakończenie 51. Rajdu na raty
W dniu 17 września 2017 r. na terenie bazy
Szkoleniowo-Wypoczynkowej Krakowskiego
Szkolnego Ośrodka Sportowego pod Lubogoszczą w Beskidzie Wyspowym zakończył się tegoroczny 51. „Rajd na raty – Siedem Wierchów
Beskidzkich”. Organizatorem rajdu była Komisja
Turystyki Górskiej Oddziału Krakowskiego
PTTK. Rajd, którego od lat głównym celem jest propagowanie zdobywania Górskiej Odznaki
Turystycznej i poznawanie piękna polskich gór, miał w bieżącym roku następujące punkty
etapowe:
Etapy rajdu:

Turbacz (Gorce) (rozpoczęcie)
Dzwonkówka (Beskid Sądecki)
Hala Kamińskego (Beskid Żywiecki)
Klimczok (Beskid Śląski)
Koskowa Góra (Beskid Średni)
Potaczkowa (Gorce)
Lubogoszcz (Beskid Wyspowy) (zakończenie)

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

23 kwietnia
14 maja
28 maja
11 czerwca
25 czerwca
3 września
17 września

Tegoroczny rajd nie cieszył zbyt dużym zainteresowaniem turystów, chociaż pogoda dopisywała.
Większość etapów rajdu odbywała przy słonecznej pogodzie, a tylko dwa ostatnie etapy turyści
musieli przebyć odziani w peleryny przeciwdeszczowe. Powodem był przede wszystkim
niewielki udział członków i sympatyków Koła Grodzkiego PTTK spowodowany nie do końca
wyjaśnionymi regulacjami prawno-finansowymi zasad organizowania wycieczek autokarowych.
W tegorocznej imprezie wzięło udział około 100 uczestników, a 71 osób ukończyło rajd i „zaliczyło” minimum cztery spośród siedmiu szczytów-etapów otrzymując pamiątkowe plakietki.
Nie zawiodła tylko młodzież ze szkolnych kół PTTK zrzeszonych w naszym Oddziale.
Najliczniej brali udział w rajdzie uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 53 (koło PTTK nr 22),
którzy ukończyli rajd w liczbie 34 osób, kolejno ze Szkoły Podstawowej nr 7 (koło PTTK nr 10
„Podróżnik”) oraz młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci
niewidomych i niedowidzących (koło PTTK nr 8). Kolejny raz należą się serdeczne podziękowania opiekunom i wychowawcom tych kół: Izabeli Mytnik i Ewie Pawlak, Włodzimierzowi
Mytnikowi i Krzysztofowi Kordylewskiemu. W grupie dorosłych, mniej licznie niż w latach
poprzednich, reprezentowane było Koło Grodzkie PTTK. Liczną grupę stanowili członkowie koła
PTTK nr 45, którzy uczestniczyli we wszystkich etapach rajdu. Oddziałowemu BORT udało się
zgromadzić chętnych tylko do udziału w kilku etapach rajdu. Organizatorzy apelują do członków
pozostałych kół zrzeszonych w Oddziale Krakowskim PTTK o propagowanie aktywnego
wypoczynku w górach poprzez udział w przyszłorocznej edycji „Rajdu na raty” i zdobywanie
Górskiej Odznaki Turystycznej.
Na wyznaczonych szczytach – punktach etapowych – w godz. 12-14 dyżurowali członkowie
Oddziałowej Komisji Turystyki Górskiej dokonując uczestnikom rajdu potwierdzeń udziału
w dzienniczkach rajdowych i potwierdzając zdobycie punktów do Górskiej Odznaki Turystycznej
PTTK. Na wszystkich etapach rajdu potwierdzeń zaliczenia punktu członkowie KTG dokonywali
okolicznościowymi stemplami z wyszczególnionym miejscem i datą etapu Rajdu. Tradycyjnie,
wszyscy turyści, którzy zgodnie z regulaminem ukończyli rajd otrzymali z rąk organizatorów
pamiątkowe plakietki.
przygotował Marian Garus – KTG
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Składki członkowskie w roku 2018
składka normalna:
składka ulgowa:
składka ulgowa młodzieżowa:
składka ulgowa młodzieżowa
niepełna:

55,00 zł (za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018)
30,00 zł (za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018)
25,00 zł (za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018)
15,00 zł (za okres od 1 września do 31 grudnia 2018)

Poniżej przedstawiamy wyciąg z uchwały nr 23/UZ/XXXIII/2017 z dnia 8 listopada 2017 r.
Zarządu Oddziału Krakowskiego PTTK w sprawie wysokości składek członkowskich
w Oddziale Krakowskim na rok 2018.
[...]
4. Składkę członkowską za rok 2018 należy wnieść jednorazowo najpóźniej do dnia:
- 31 marca 2018 r. (dla członków przedłużających przynależność do PTTK),
- 31 grudnia 2018 r. (dla nowych członków),
co będzie dokumentowane znaczkiem określającym termin ważności. [...]
UWAGA! W przypadku kontynuowania przynależności do PTTK nie wniesienie opłaty za
składkę członkowską za rok 2018 do dnia 31 marca 2018 r. skutkuje ustaniem członkostwa
zwyczajnego [...], co wiąże się z utratą wszelkich praw członka zwyczajnego PTTK, w tym w
szczególności prawa do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków [...].
8. Osoby wstępujące do PTTK w roku 2018 powinny:
- wypełnić w 2 egzemplarzach deklarację członka PTTK;
- dołączyć 2 zdjęcia, jedno zdjęcie do legitymacji, drugie zdjęcie należy przykleić na
formularzu deklaracji
przeznaczonym do Centralnej Kartoteki Członków PTTK;
- opłacić wpisowe w wysokości określonej niniejszą uchwałą;
- opłacić właściwą składkę członkowską określoną niniejszą uchwałą.
9. Wysokość wpisowego do PTTK w roku 2018 wynosi:
15,00 zł
dla osób opłacających składkę normalną,
8,00 zł
dla osób opłacających składkę ulgową (poza dziećmi i młodzieżą do poziomu
szkoły ponadpodstawowej włącznie),
6,00 zł
dla osób opłacających składkę ulgową (przysługuje dzieciom i młodzieży
do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie).
Kwota wpisowego zawiera opłatę za legitymację i znaczek organizacyjny.[...]
11. Uprawnieni do opłacania składki członkowskiej ulgowej:
- rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej dwie osoby
małoletnie (składka rodzinna), na podstawie oświadczenia, którego wzór dostępny jest w Kasie
i Biurze Oddziału Krakowskiego PTTK;
- emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością;
- kombatanci, inwalidzi wojenny i wojskowi, osoby posiadające status weteranów;
- bezrobotni;
- osoby pobierające świadczenia przedemerytalne.
12. Uprawnieni do opłacania składki członkowskiej ulgowej młodzieżowej i młodzieżowej niepełnej:
- opiekunowie szkolnych kół PTTK,
- osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,
- młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca (do ukończenia 26 roku życia).
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13. Zwolnieni z opłacania składki członkowskiej:
- członkowie honorowi PTTK;
- dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych do ukończenia nauki w szkołach
ponadpodstawowych dziennych (do ukończenia 20 roku życia);
- dzieci i młodzież ze szkół specjalnych do ukończenia nauki w szkołach
ponadpodstawowych dziennych (do ukończenia 20 roku życia);
- uczniowie z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia nauki w szkołach
ponadpodstawowych dziennych (do ukończenia 20 roku życia),
- osoby niepełnosprawne z orzeczoną niezdolnością do samodzielnej egzystencji, kontynuujące
naukę lub terapię w szkołach, ośrodkach wychowawczych lub warsztatach terapii zajęciowej.[...]

Spotkania Komisji Krajoznawstwa, Historii i Tradycji
Spotkania Komisji Krajoznawstwa, Historii i Tradycji w sezonie zimowym
2018 odbywać się będą wraz z prelekcją w Domu Turysty PTTK w Krakowie przy
ul. Zyblikiewicza 2b (wejście obok kasyna) – sala audiowizualna (sala nr 4).

03.01.
27.01.
07.02.
07.03.
04.04.
14.04.

Początek spotkań – godz. 17.00:
Wspomnienie wycieczki do Szczekocin – Urszula Ormicka
Adrian Baraniecki - powstaniec styczniowy, lekarz, społecznik – Elżbieta Woźniak
(prelekcja odbędzie się w Ojcowie w ramach obchodów 155. rocznicy wybuchu powstania)
Muzeum Techniczno-Przemysłowe w Krakowie. W 150. rocznicę utworzenia –
Elżbieta Woźniak
Najsłynniejsze sanktuaria maryjne Europy Zachodniej – Józef Partyka
Droga św. Jakuba - najpiękniejsza droga świata – Franciszek Mróz
Limanowszczyzna w czasie I i II Wojny Światowej – Zbigniew Twaróg;

Na spotkania Komisji zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane krajoznawstwem.
Prosimy o wcześniejsze zaznajomienie się z programem prelekcji na stronie internetowej Komisji lub
w biurze Oddziału Krakowskiego PTTK.
przygotował Przewodniczący KKHiT
Janusz Palarz

Uroczyste spotkanie Zarządu Oddziału Krakowskiego PTTK
W dniu 27 września br. na spotkaniu Zarządu Oddziału miało
miejsce uroczyste wręczenie wyróżnień dla wybitnych działaczy Oddziału Krakowskiego PTTK z udziałem Członka Zarządu Województwa Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego Leszka Zegzdy, który w kilku słowach wyraził
przychylność Urzędu Marszałkowskiego do działalności
Oddziału na terenie miasta i województwa. W związku z tą
działalnością Srebrną Odznaką Honorową Województwa
Małopolskiego, tzw. Krzyżem Małopolski został uhonorowany kol. Stanisław Welc. Wręczenia, w obecności prezesa
Oddziału kol. Janusza Worotniaka i zaproszonych gości, dokonał Członek Zarządu Urzędu
Marszałkowskiego Leszek Zegzda. Natomiast Odznaką Honorową „Zasłużony Przewodnik
PTTK” została wyróżniona Anna Mikołajewska oraz Krzysztof Karwan i Stanisław Welc.
Odznakę wręczał prezes Oddziału kol. J. Worotniak. Uchwałami XLIII Zjazdu Oddziału zostały
uchwalone nadania godności Członka Honorowego Oddziału Krakowskiego PTTK.
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Wyróżnienia te w postaci dyplomów Stanisławowi Dońcowi, Krzysztofowi J. Puckowi,
Wiesławowi A. Wójcikowi, Julianowi Ślusarczykowi, Elżbiecie Dziektarz, Barbarze Kic, Jackowi
Płończyńskiemu, Barbarze Petrykowskiej, Maciejowi Aleksandrowiczowi, Januszowi Bodzęcie
wręczał prezes Oddziału kol. Janusz Worotniak.

Podsumowanie sezonu 2017 w Oddziale Krakowskim PTTK
W środę 29 listopada br. o godz. 17.00
rozpoczęło się tradycyjne coroczne podsumowanie mijającego sezonu w naszym Oddziale. Na początku spotkania
Prezes Zarządu Oddziału kol. Janusz
Worotniak powitał zaproszonych gości:
Zastępcę Dyrektora Wydziału Promocji i
Turystyki Urzędu Miasta Krakowa Panią
Katarzynę Gądek, Dyrektora Okręgowego Zespołu Gospodarki Turystycznej
PTTK kol. Jerzego Kapłona. Ponadto
powitano członków honorowych Oddziału, prezesów i przewodniczących jednostek organizacyjnych oraz pozostałych zebranych. W krótkim wstępie Prezes przedstawił aktualny stan
organizacyjny Oddziału liczącego blisko 1600 członków. Aktualnie mamy 31 kół, w tym
8 szkolnych, a w stadium organizacji są 3 kolejne. Szczególną wagę Zarząd przywiązuje do zakładania kół szkolnych stanowiących podstawę dla zwiększenia ilości członków oraz wykształcenia
młodych kadr mających stanowić o przyszłości PTTK. W 2017 r. powstały 2 nowe koła szkolne
(nr 5 i 7) oraz jedno koło przyzakładowe (nr 6 w firmie Ericsson). Przedstawiona została też
sytuacja kadrowa Oddziału i Biura Obsługi Ruchu Turystycznego oraz plany na przyszłość.
W ostatnim okresie licznym członkom przyznano wiele wyróżnień, które zostały wręczona
podczas spotkania. Koło nr 52 „Krzeszowiacy” zostało wyróżnione Odznaką Honoris Gratia
przyznaną przez Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego. Jej wręczenia dokonała obecna na Sali Pani Katarzyna Gądek. Z kolei Dyrektor Jerzy Kapłon wręczał wyróżnienia
przyznane przez Zarząd Główny PTTK. Złote Honorowe Odznaki PTTK otrzymali koledzy
Zbigniew Tomasz Adamek i Rafał Doniec z Koła 230, a Brązowe Honorowe Odznaki PTTK
koledzy Marek Mrozowski, Zbigniew Zięba (obaj Koło 27) oraz Zbigniew Zięba z Koła 230.
Medalem za Współpracę wyróżniono Księgarnię Matras przez wiele lat wspierającą Akcję
„Przewodnicy PTTK Dzieciom” organizowaną przez Koło Przewodników Miejskich. Dyplomy
„Za Zasługi w Upowszechnianiu Turystyki i Krajoznawstwa” otrzymali: Elżbieta Gacek, Edward
Kalbarczyk, Elżbieta Okraska i Andrzej Toczek (wszyscy z Koła 230). Ponadto kol. Jan
Laurynów otrzymał tytuł Honorowego Przodownika Turystyki Pieszej przyznany przez Komisję
Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK. Następnie przyszedł czas na wyróżnienia przyznawane przez Oddział Krakowski, które wręczał Prezes Zarządu kol. Janusz Worotniak. Dyplomy
Członka Honorowego Oddziału przyznane przez XLIII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy otrzymali koledzy nieobecni podczas wrześniowej uroczystości temu poświęconej: Jerzy Czajowski
(Koło 45), Jerzy Kapłon (Koło 3) oraz Janusz Palarz (Koło 71). Dyplomy Zarządu Oddziału
otrzymali: Marcin Grajny, Krystyna Krzyżak, Marek Styrylski (Koło 27) oraz Artur Wójcik
i Wioletta Wójcik (Koło 52). Natomiast odznakami „25 lat w PTTK” wyróżnieni zostali:
Agnieszka Bodzęta (52) i Leszek Witkowski (31). Chwilą ciszy zebrani uczcili pamięć naszych
zmarłych członków. W następnym punkcie programu spotkania Kol. Julian Ślusarczyk
przedstawił zwięzły fotoreportaż przedstawiający najważniejsze wydarzenia w życiu Oddziału:
kolejno uroczystości z okazji 154. rocznicy Powstania Styczniowego obchodzonej w Ojcowie,
XLIII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Oddziału przeprowadzony 8 kwietnia br., na którym
wybrano Zarząd XXXIII kadencji, rozpoczęcie sezonu turystyki górskiej na Turbaczu w dniu
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23 kwietnia oraz zakończenie sezonu turystyki górskiej 1 października, tradycyjnie organizowane
na Hali Krupowej. W tym roku miało ono szczególnie uroczystą oprawę, ponieważ wziął w nim
udział Biskup pomocniczy Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej Krzysztof Zadarko. Świętowano
też 40-lecie święceń kapłańskich ks. prof. Macieja Ostrowskiego oraz 30-lecie istnienia Kaplicy
Turystów na pobliskiej Okrąglicy. Z kolei Prezes złożył wszystkim członkom Oddziału, zarówno
zebranym na Sali jak i nieobecnym życzenia świąteczne a przygotowane opłatki poświęcił
ks. prof. Maciej Ostrowski. Najdłuższym punktem spotkania i zapewne najradośniejszym były
wzajemne życzenia składane sobie wzajemnie przez zebranych. Na zakończenie wszyscy zostali
zaproszeni na tradycyjny poczęstunek przygotowany przez pracowników Oddziału, którzy zadbali
też o odpowiednią oprawę naszego spotkania.
przygotował Janusz Worotniak

Z Kroniki Żałobnej
W roku 2017 odszedł od nas na wieczną wędrówkę:
Zajączkowski-Postawa Czesław [zm. 08.12.2017] – wieloletni aktywny członek
Komisji Kół Oddziału Krakowskiego PTTK; długoletni prezes Koła PTTK nr 84
przy Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie; wyróżniony przez Zarząd
Główny PTTK Złotą Honorową Odznaką PTTK; wielbiciel poezji.
Pochowany: cm. Rakowicki kw. XCVI, rz. 22 m. 24.

Temat z okładki – Kaplica na Jaszczurówce
Kaplica Najświętszego Serca Pana Jezusa na Jaszczurówce, ufundowana
została przez rodzinę Uznańskich, ówczesnych właścicieli tzw. Państwa
Szaflarskiego, do którego Jaszczurówka wówczas należała. Po śmierci
Adama Uznańskiego rodzina postanowiła ufundować rodzinną kaplicę.
Zbudowana została w latach 1904-1907 pod nadzorem architekta Aureliusza Blachy według projektu Stanisława Witkiewicza. Kaplica zbudowana
w stylu zakopiańskim o konstrukcji zrębowej osadzona jest na wysokiej podmurówce wykonanej
z głazów granitowych. Podcienie mają drewnianą konstrukcję arkadową, a dwuspadowy dach
czworoboczną sygnaturkę. Kaplica, składająca się z prostokątnej nawy i węższego prezbiterium
zakończonego prostą ścianą, absyda i podcienie pokryte są gontem. Drzwi i ramy okienne
rzeźbione, a w oknach witraże wykonane wg projektu Witkacego. Nad wejściem do Kaplicy
znajduje się figurka Chrystusa Frasobliwego przykryta osobnym daszkiem. Wnętrze również
zaprojektowane w stylu zakopiańskim przez Stanisława Witkiewicza. Ołtarz główny wyrzeźbiono
w drewnie z licznymi elementami zdobnictwa podhalańskiego. Na ścianie znajdują się drewniane
rzeźby-kapliczki, a na ścianach bocznych malowane na szkle przez Józefa Jana Jachymiaka stacje
Drogi Krzyżowej. Warto zwrócić też uwagę na drewniany żyrandol wykonany w latach okupacji.
źródło:
drewniana.malopolska.pl
Urząd Marszałkowski Woj. Małopolskiego – Szlak Architektury Drewnianej, Kraków 2010

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 13 grudnia 2017 r.
zdjęcie na pierwszej stronie: Jacek Nocoń – Jaszczurówka. Drewniana Kaplica pw Najświętszego
Serca Pana Jezusa wybudowana w stylu zakopiańskim wg projektu Stanisława Witkiewicza

