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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

Zarząd Oddziału Krakowskiego PTTK
składa swoim członkom i sympatykom
życzenia zdrowych, spokojnych, ciepłych,
pełnych miłości i radości Świąt Bożego Narodzenia,
a w 2019 roku życzy wszelkiej pomyślności,
udanych wycieczek i wypraw, wspaniałych wrażeń
na turystycznych szlakach oraz trafionych przedsięwzięć
w życiu osobistym i zawodowym.
Opłatek u Metropolity Krakowskiego
abpa Marka Jędraszewskiego
W dniu 3 stycznia 2019 roku odbędzie się uroczystość opłatkowa przewodników i turystów
u Jego Eminencji arcybiskupa Marka Jędraszewskiego Metropolity Krakowskiego w Pałacu
Biskupim w Krakowie w następującym porządku: – msza św. w kaplicy (godz. 16.00),
– jasełka i spotkanie z Metropolitą Krakowskim (godz. 17.00).
z wigilijnym pozdrowieniem Kazimierz Synowski

Sprawozdania roczne za 2018 rok
Przypominamy o składaniu sprawozdań rocznych ze stanu organizacyjnego i działalności
programowej jednostek organizacyjnych Oddziału Krakowskiego PTTK za rok 2018, które
należy sporządzić na dostarczonych przez Biuro Oddziału Krakowskiego PTTK formularzach
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 grudnia 2018 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.
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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.
Marian Garus KTN

Spotkania klubowe Przodowników Turystyki Górskiej
Rada Klubu zaprasza na zimowe prelekcje, które odbywać się będą w poniedziałki od godz.
18.30 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).
07.01.2019 r.
14.01.2019 r.
21.01.2019 r.
28.01.2019 r.
04.02.2019 r.
11.02.2019 r.
18.02.2019 r.
25.02.2019 r.
04.03.2019 r.
11.03.2019 r.
18.03.2019 r.

„Na Pogórzu dawno temu” – Stefan A. Rzonca
„200 lat od polskiego zdobycia Mont Blanc” – Andrzej Łączyński
„Wąchock i okolice” – Kazimierz Winiarczyk
„Główny Szlak Beskidzki w 21 dni” – film – Artur Jędras
„Góry Łużyckie” część I – Jerzy Mikulec i Julian Ślusarczyk
„Góry Łużyckie” część II – Jerzy Mikulec i Julian Ślusarczyk
„Do Figuig (Maroko)” – Jacek Płączyński
„Kalifornia: Mount Whitney i Wielka Dolina” – Jacek Leśkow
„Góry Kelimeńskie i Bukowina” – Józef Maślanka i Waldemar Gońka
„Serbia, Macedonia” – Andrzej Sasadeusz
„Ameryka Południowa: Peru i Boliwia” – Tadeusz Menke
źródło: kkptg.wordpress.com/prelekcje/

Zima z B.O.R.T.
W okresie sezonu zimowego od stycznia do marca 2019 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
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64. Zlot turystów górskich na Hali Krupowej
W dniu 7 października 2018 r. przy schronisku PTTK na Hali Krupowej zakończył
się 64. Zlot Turystów Górskich Oddziału Krakowskiego PTTK kończący kolejny
sezon górskich wędrówek. Zlot odbywał się pod patronatem Marszałka
Województwa Małopolskiego Pana Jacka Krupy, który tradycyjnie był fundatorem
pucharów i nagród dla uczestników Zlotu. Mszę św. w intencji turystów górskich
Oddziału Krakowskiego PTTK w kaplicy na Okrąglicy odprawił o godz. 12.00
ks. prof. Maciej Ostrowski.
Po zakończeniu mszy
uczestnicy Zlotu przeszli pod
schronisko PTTK na Hali Krupowej,
gdzie kontynuowano Zlot. W imieniu
organizatorów prowadzący imprezę
z ramienia KTG kol. Marian Garus
serdecznie
powitał
wszystkich
uczestników Zlotu. Szczególnie
obecnego na Zlocie Członka Honorowego PTTK, wieloletniego przewodniczącego
i członka
Komisji
Krajoznawczej ZG PTTK, dyrektora
Ojcowskiego Parku Narodowego dr.
Józefa Partykę oraz przedstawicieli
Zarządu Oddziału Krakowskiego PTTK z prezesem Januszem Worotniakiem na czele, a także
przedstawicieli oddziałowych Komisji i Kół.
W konkursie wiedzy o górach i Zlocie
na Hali Krupowej wzięło udział pięć
trzyosobowych zespołów młodzieży,
w tym dwie ze Szkoły Podstawowej nr
53, jeden ze Szkoły Podstawowej nr 7,
jeden ze SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących i jeden
z grupy turystów „Zanim znów
wyruszysz w góry”.
Młodzi uczestnicy konkursu, dobrze
przygotowani przez swoich opiekunów wykazali się bardzo dobrą
znajomością naszej imprezy i gór,
dlatego też komisja konkursowa
postanowiła przyznać 5 równorzędnych nagród. Nagrody w postaci zestawów gadżetów
ufundowanych przez Marszałka Województwa Małopolskiego otrzymali :
zespół ze SP nr 7 z Krakowa w składzie: Peszt Michał, Madeja Amelia i Sińczuk Gabriela;
zespół nr 1 ze SP nr 53 z Krakowa w składzie: Horodecki Piotr, Pyka Wiktoria i Grochowska Iga;
zespól nr 2 ze SP nr 53 z Krakowa w składzie: Golec Jan, Bąk Filip, Gawron Antoni;
zespół z SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w składzie: Bigaj Maciej,
Zarzycki Łukasz i Hofman Krzysztof;
zespół reprezentujący grupę turystów „Zanim znów wyruszysz w góry” w składzie: Sarlej
Wiktoria, Kordowska Kaja i Bulanda Borys.
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W rywalizacji Złotowej o puchary
Marszałka Województwa Małopolskiego w grupie osób dorosłych zwycięstwo przypadło
przedstawicielom grupy turystów
„Zanim znów wyruszysz w góry”
z Krakowa – 102 uczestników,
II miejsce kolegom z koła PTTK
nr 27 ze Skawiny Oddział
Krakowski PTTK – 57 uczestników, III miejsce, podobnie jak
w roku ubiegłym, reprezentantom
koła PTTK nr 1 Pielgrzym – 20
uczestników.
Okazałe puchary ufundowane
przez Marszałka Województwa
Małopolskiego zwycięskim drużynom wręczył prezes Oddziału Krakowskiego PTTK
kol. Janusz Worotniak.
W rywalizacji o puchary Prezesa Zarządu Oddziału Krakowskiego PTTK w grupie młodzieży
szkolnej zwyciężyła po raz 12-ty drużyna reprezentująca Szkolne Koło PTTK nr 22 ze Szkoły
Podstawowej nr 53 z Krakowa – 32 uczestników;
II miejsce zajęła młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 133 z podkrakowskiej Sidziny
reprezentująca Szkolne Koło PTTK nr 28 – 20 uczestników
III miejsce Szkolne Koło PTTK nr 8 przy SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących
z Krakowa – 14 osób.
Członek Oddziałowej KTG Kol. Wiktor Grzybowski ufundował dla młodzieży ze
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących
nagrodę specjalną w postaci pakietu słodyczy. Serdecznie dziękujemy. Nagrody podobnie jak
poprzednie wręczał prezes Oddziału Krakowskiego PTTK kol. Janusz Worotniak.
Zwycięskim zespołom serdecznie gratulujemy.
W grupie osób dorosłych oprócz wcześniej wymienionych, nagrodzonych kół liczne
reprezentowane były: koło PTTK nr 45 z Krakowa, Zrzeszenie Sportu i Turystyki „Ogniwo”
z Krakowa, członkowie Oddziału PTT z Chrzanowa, przedstawiciele Hutniczo-Miejskiego
Oddziału PTTK z Krakowa i po raz pierwszy biorąca udział w naszym Zlocie młodzież ze
szkoły podstawowej nr 2 ze Skały.
Brak było tym razem przedstawicieli Koła Grodzkiego PTTK.
Na mecie zlotu organizatorzy dokonywali potwierdzeń zdobytych punktów do GOT,
stemplowali wydawnictwa i książeczki GOT okolicznościowym stemplem oraz
rozprowadzali odpłatnie pamiątkowa odznakę zlotową.
Organizatorzy oceniają, że w Zlocie wzięło udział około 600 turystów. Tradycyjnie
wędrowano do schroniska ze wszystkich okolicznych miejscowości i wszystkimi możliwymi
turystycznymi szlakami: ze Skawicy, Zawoi, Sidziny, Juszczyna, Przełęczy Krowiarki
i Przełęczy Zubrzyckiej.
Komisja Turystyki Górskiej dziękuje kolegom z Koła PTTK nr 1 Pielgrzym
i ks. prof. Maciejowi Ostrowskiemu za organizacje i odprawienie mszy
świętej na Okrąglicy.
tekst – Marian Garus KTG
zdj. Julian Ślusarczyk
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Zakończenie 52. Rajdu na raty
W dniu 23 września 2018 r. na terenie Ośrodka
Rekolekcyjnego pod Śnieżnicą w Beskidzie
Wyspowym zakończył się tegoroczny 52. „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, w tym
roku organizowany był pod hasłem „Odwiedzamy Miejsca Pamięci Narodowej związane
ze 100-leciem odzyskania niepodległości” i miał następujące punkty etapowe:
Etapy rajdu:
Schronisko PTTK na Przehybie (Beskid Sądecki) (rozpoczęcie) I etap
Wał (Pogórze Rożnowskie)
II etap
Kamionna (Beskid Wyspowy)
III etap
Łopień Zachodni (Beskid Wyspowy)
IV etap
Golców (Beskid Wyspowy)
V etap
Wysoka (Beskid Średni)
VI etap
Śnieżnica (Beskid Wyspowy) (zakończenie)
VII etap

15 kwietnia
13 maja
27 maja
10 czerwca
24 czerwca
9 września
23 września

Jednocześnie można było zdobyć odznakę okolicznościową ustanowiona przez KTG ZG PTTK
„100. rocznica odzyskania niepodległości 1918-2018” odwiedzając następujące miejsca:
Cmentarz Legionistów nr 171 (Łowczówek)
Cmentarze Wojenne nr 301 i 302 (Żegocina)
Przełęcz Rydza Śmigłego (Beskid Wyspowy)
Cmentarze Wojenne nr 369 i 368 (nad Limanową)
Cmentarz z II wojny światowej (Wysoka)
Cmentarz Wojenny nr 365 (Kasina Wielka)

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

13 maja
27 maja
10 czerwca
24 czerwca
9 września
23 września

Tegoroczny Rajd nie cieszył zbyt dużym zainteresowaniem turystów, chociaż pogoda
wyjątkowo dopisywała. Większość etapów rajdu odbywała przy pięknej, słonecznej pogodzie.
Powód – małe zainteresowanie turystów tematem 100-lecia odzyskania niepodległości,
pomimo szumnej akcji propagandowej w mediach. W tegorocznej imprezie wzięło udział ok.
90 uczestników, a 61 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 w rajdzie brali udział uczniowie
ze Szkoły Podstawowej nr 53 (koło PTTK nr 22), którzy ukończyli rajd w liczbie 27 osób,
ze Szkoły Podstawowej nr 7 (koło PTTK nr 10 „Podróżnik”) oraz młodzież ze szkolnego
Koła PTTK nr 8 przy SOSW dla dzieci niewidomych i niedowidzących. Kolejny raz należą
się serdeczne podziękowania dla opiekunów tych kół kol. Izabeli Mytnik i Ewie Pawlak,
Włodzimierzowi Mytnikowi i Krzysztofowi Kordylewskiemu. W grupie dorosłych najliczniej
reprezentowane było koło nr 45, którego członkowie zaliczyli wszystkie z siedmiu szczytów
Rajdu. Oddziałowemu BORT udało się zgromadzić chętnych tylko do udziału w dwóch
etapach Rajdu. Organizatorzy apelują do członków pozostałych kół zrzeszonych w Oddziale
Krakowskim PTTK, w tym kół szkolnych, o liczniejszy udział w imprezie której celem jest
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propagowanie piękna polskich gór i aktywnego wypoczynku na łonie natury oraz zdobywanie
Górskiej Odznaki Turystycznej.
Na wyznaczonych szczytach – punktach etapowych w godzinach 12-14 dyżurowali
członkowie Oddziałowej Komisji Turystyki Górskiej dokonując uczestnikom potwierdzeń
udziału w dzienniczkach rajdowych i potwierdzając zdobycie punktów do Górskiej Odznaki
Turystycznej PTTK.
przygotował Marian Garus – KTG

Składki członkowskie w roku 2019
składka normalna:
składka ulgowa:
składka ulgowa młodzieżowa:
składka ulgowa młodzieżowa
niepełna:

55,00 zł (za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019)
30,00 zł (za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019)
25,00 zł (za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019)
15,00 zł (za okres od 1 września do 31 grudnia 2019)

Poniżej przedstawiamy wyciąg z uchwały nr 75/UZ/XXXIII/2018 z dnia 24 października
2018 r. Zarządu Oddziału Krakowskiego PTTK w sprawie wysokości składek członkowskich
w Oddziale Krakowskim na rok 2019.

4.

9.

11.

12.

[...]
Składkę członkowską za rok 2019 należy wnieść jednorazowo najpóźniej do dnia:
- 31 marca 2019 r. (dla członków przedłużających przynależność do PTTK),
- 31 grudnia 2019 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 2019 do dnia 31 marca 2019 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 [...].
Wysokość wpisowego do PTTK w roku 2019 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.[...]
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.
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
2019 odbywać się będą wraz z prelekcją w Domu Turysty PTTK w Krakowie przy
ul. Zyblikiewicza 2b (wejście obok kasyna) – sala audiowizualna (sala nr 4).

09.01.
26.01.

06.02.
06.03.
03.04.
06.04.
13.04.

Początek spotkań – godz. 17.00:
Granice Polski cz. II – Zbigniew Twaróg
156. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego – Bronisława Polak (organizator
wyjazdu – prelekcja odbędzie się w Ojcowie w ramach obchodów 156. rocznicy wybuchu
powstania)
Nepal – Jacek Bogusz
Dziesięć najciekawszych atrakcji Doliny Prądnika – Józef Partyka
Turcja – Jacek Omicki
Obchody 100. rocznicy powstania w Krakowie Oddziału Polskiego Towarzystwa
Krajoznawczego – wspólnie z Kołem Grodzkim
Wycieczka na Pogórze Wiśnickie – Urszula Ormicka

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

Rajd Niepodległości „Między Dwoma Kopcami”
Z okazji przypadającej w bieżącym roku 100. rocznicy odzyskania przez
Polskę Niepodległości Zarząd Oddziału Krakowskiego PTTK im. ks.
Karola Wojtyły podjął Uchwałę nr 072/UZ/XXXIII/2018 z 12 września
2018 r. w sprawie organizacji w dniu 05 października 2018 r. Rajdu
Niepodległości „Między Dwoma Kopcami”. Współorganizatorem Rajdu
był Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Krakowie. Partnerem
Projektu był Urząd Miasta Krakowa. Honorowy Patronat nad Rajdem
objęli: Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Jacek Krupa oraz
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie. Dużą pomoc
przy organizacji Rajdu Niepodległości udzieliły: Komitet Kopca
Kościuszki w osobach Prezesa prof. dr. Mieczysława Rokosza i Dyrektora Leszka Cierpiałowskiego oraz Komitet Opieki nad Kopcem Józefa
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Piłsudskiego z Przewodniczącym Andrzejem Fischerem. Realizację imprezy powierzono
Kołu Przewodników Miejskich im. Ambrożego Grabowskiego i Klubowi Krakowskich
Przewodników Miejskich. Celami Rajdu było:
- Uczczenie Święta Narodowego – uczniowie zostali zapoznani z historią zmagań
o odzyskanie niepodległości w XVIII i XIX w., okolicznościami, które umożliwiły skuteczną
walkę o wolność pod koniec I wojny światowej. Poznali wybitne postaci, które o to walczyły,
płacąc za to często najwyższą cenę. Oddany został hołd wszystkim bohaterom zmagań
o wolną Polskę. Była to zarazem wielka lekcja historii dla uczniów odbywana na świeżym
powietrzu, w pięknej scenerii.
- Propagowanie programu Niepodległa – obejmował on m.in. projekty „Wyzwolona 1918”
oraz „Kraków Miastem Stanisława Wyspiańskiego”. Rozwijają one pamięć narodową oraz
przypominają osobę wielkiego poety, piewcy naszych dążeń do niepodległości, której niestety
nie doczekał.
- Przekazanie uczestnikom historii i teraźniejszości dwóch krakowskich Kopców – wryły
się one głęboko w świadomość wielu pokoleń Polaków i do dziś stanowią symbole polskości
i naszej niepodległości. Uczestnicy poznali genezę ich powstania, losy podczas II wojny
światowej, próby niszczenia w okresie powojennym oraz działania społeczne podejmowane
dla ich ratowania oraz funkcje pełnione obecnie. Dziś oba Kopce są celem wędrówek tysięcy
odwiedzających, stanowiąc świadectwo trudu pokoleń Polaków i są wspaniałą pamiątką
narodową znaną wszystkim Polakom.
- Poznanie dawnych barw wojskowych i rodzajów uzbrojenia – to doskonała okazja
przekazania młodzieży wiedzy o ważnych aspektach naszych dziejów mających duży wpływ
na kształtowanie młodego pokolenia. Obecnie uczniowie nie mają zbyt wielu okazji do
kontaktu z dawnymi mundurami i wyposażeniem wojskowym i dlatego obecność członków
grup rekonstrukcyjnych była wielką atrakcją i żywą lekcją historii. Uczniowie o wiele chętniej przyswajają wiedzę o dziejach naszego kraju, jeśli jest im przekazywana w sposób atrakcyjny, nieszablonowy, poparta kontaktem z rekwizytami, które można zobaczyć i dotknąć.
- Rozbudzenie i utrwalanie postaw patriotycznych wśród uczestników – przekazanie
w dostępny i ciekawy sposób zagadnień historycznych znacząco wpływający na kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodego pokolenia. Rajd dał uczniom możliwość
uczestnictwa w dużej imprezie o podniosłym narodowym charakterze. Niebagatelne
znaczenie miało też wykształcenie wśród młodego pokolenia dumy z polskiego godła, flagi
i symboli narodowych. Poznanie ich znaczenia i ewolucji przez wieki budującą właściwą
podstawę do rozwoju zainteresowania historią Polski. Dając tym samym możliwość
kształtowania patriotyzmu, który należy rozbudzać wśród uczniów od najmłodszych lat.
- Zaszczepienie wzorców aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez udział
w imprezach turystycznych – Rajd Niepodległości wpisał się w cykl imprez naszego
Oddziału skierowanych do dzieci i młodzieży, a mający na celu kształtowanie modelu
aktywnego i prozdrowotnego stylu życia. Praktyka organizowanych dotychczas przez nas
imprez turystycznych pokazuje żywe zainteresowanie uczestników turystyką i rekreacją w
takiej formie, a to ułatwia przekazywanie im konkretnej wiedzy. Kształtują one również
postawy proekologiczne, co przy tak dużej ilości uczestników ma niebagatelne znaczenie dla
ochrony przyrody Lasu Wolskiego.
- Wspólna rekreacja w scenerii Lasu Wolskiego – Rajd stanowił doskonałą okazję do
spotkania młodzieży z różnych szkół i wzajemnego poznania się, sprzyjał wzajemnej
integracji uczniów, co stanowiło ważny element dalszego procesu edukacji. Rajd w terenie
leśnym to także możliwość odpoczynku, kontaktu w przyrodą i środowiskiem naturalnym.
Sprzyja odpoczynkowi, regeneracji organizmu oraz daje odprężenie psychiczne.
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Dzięki zaangażowaniu organizatorów i dużemu wsparciu partnera – Urzędu Miasta Krakowa
– wszystkie założone cele Rajdu zostały zrealizowane. W ramach przygotowań do Rajdu oraz
podczas jego przebiegu oprócz wielu czynności organizacyjnych zrealizowano również szereg
działań promocyjnych:
- zaprojektowano i wykonano plakaty z logotypami organizatorów, Partnera oraz Patronów
Rajdu;
- zamieszczono informację o Rajdzie na stronie internetowej Oddziału Krakowskiego PTTK;
- zaprojektowano i wykonano odznaki rajdowe, które otrzymali wszyscy uczestnicy oraz
osoby i instytucje wspierające;
- podczas rozpoczęcia, przebiegu i zakończenia Rajdu wymieniano jego organizatorów,
Partnera oraz Patronów Honorowych;
- na polanie obok Kopca Piłsudskiego eksponowano i rozprowadzano materiały promocyjne
Urzędu Miasta Krakowa oraz Instytutu Pamięci Narodowej (gazety, broszury informacyjne
ma temat Krakowa, odznaki, torby, chorągiewki itp.);
- uruchomiono dla uczestników Rajdu stanowisko z grami patriotyczno-wojennymi.
Rajd miał formułę zamkniętą –
przeznaczony był dla członków
Szkolnych Kół PTTK zrzeszonych w Oddziale Krakowskim
PTTK oraz dla zaprzyjaźnionych
szkół biorących udział w Akcji
Oddziału Krakowskiego „Zdobywamy
Odznakę
Przyjaciela
Krakowa”. W Rajdzie wzięło
udział ponad dwustu uczniów
z ośmiu szkół z Krakowa oraz
Kościelca. Miejscem przeprowadzenia Rajdu była Dzielnica
Zwierzyniec – Rajd rozpoczął się
obok kościoła sióstr Norbertanek
na
Salwatorze.
Punktualnie
o godz. 9.00 rozpoczęło się uroczyste powitanie uczestników.
Uczniowie biorący udział otrzymali
pamiątkowe
odznaki,
omówiony został program Rajdu
i dokonano przydziału przewodników do poszczególnych grup.
Każdy otrzymał na drogę
krakowskie obwarzanki oraz
butelkę wody mineralnej.
Następnie Aleją Waszyngtona
wszyscy uczestnicy przeszli do
Fortu Kościuszko, gdzie w grupach obejrzeli wystawę „Polaków
Drogi do Wolności”, wystawę o kopcach krakowskich oraz weszli na szczyt Kopca im.
Tadeusza Kościuszki. Na całej trasie poszczególne grupy szły z flagami w barwach
narodowych, Miasta Krakowa oraz PTTK. W trakcie spaceru i zwiedzania obiektów
Przed wejściem na Kopiec Kościuszki.
powyżej: Uczniowie za Szkoły Podstawowej nr 53 w Krakowie;
poniżej: Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kościelcu
przed wejściem na Kopiec Kościuszki
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przewodnicy miejscy objaśniali okolicę oraz zapoznawali uczestników z historią walk
o niepodległość i ich bohaterami, zwłaszcza w rejonie Krakowa oraz dziejami ważniejszych
mijanych obiektów. Z Kopca Kościuszki uczestnicy przeszli szlakiem turystycznym przez
Lasek Wolski na Sowiniec pod Kopiec im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Grupy kolejno
wchodziły na jego wierzchołek, a następnie odśpiewywały wybraną pieśń patriotyczną.
Na polanie obok kopca rozbiły swe obozowiska polowe grupy rekonstrukcyjne: Projekt
„Rosja w Ogniu” oraz Grupa Rekonstrukcji Historycznej K. u. k. Sturmtruppen. Pierwsza
z nich prezentowała umundurowanie i uzbrojenie armii
carskiej z 1917 r. Z okresu
między Rewolucją Lutową
a przewrotem
bolszewickim.
Druga armii austrowęgierskiej
z tego samego okresu. Podczas
I wojny światowej w szeregach
obu tych armii służyli i walczyli Polacy, a przejęty po
zaborcach sprzęt stanowił podstawowe wyposażenie Wojska
Polskiego w pierwszym okresie
po odzyskaniu Niepodległości.
Z kolei Pan Filip Kamizela
wystąpił w mundurze galowym
porucznika Pułku IV Ułanów
Zaniemeńskich z 1939 r.
Rekonstruktorzy
przybliżyli
uczestnikom genezę elementów
dawnego stroju wojskowego.
Obok stanowisk rekonstrukcyjnych
umieszczono
punkt
z materiałami promocyjnymi
Urzędu Miasta Krakowa oraz
Instytutu Pamięci Narodowej Przed wejściem na Kopiec Kościuszki.
rozprowadzanymi wśród uczest- powyżej: Uczniowie za Szkoły Podstawowej nr 148 w Krakowie;
ników. Wszyscy uczestnicy poniżej: Uczniowie ze SOSW dla Dzieci Niewidomych
Rajdu otrzymali gorący posiłek i Słabowidzących w Krakowie
i napoje. Na polanie obok kopca odbyło się wręczenie podziękowań za udział w Rajdzie dla
uczestników i instytucji wspierających. W następnych dniach otrzymaliśmy od jego
uczestników wiele podziękowań za pomysł, wzorową organizację i atrakcyjny program
Rajdu. Pojawiły się opinie o cyklicznej formie Rajdu w latach następnych organizowanego z
okazji ważnych rocznic.
przygotował Komandor Rajdu
Janusz Worotniak

 Grupa Rekonstrukcji
Historycznej K. u K. Sturmtruppen
(w mundurach austriackich)
Projekt "Rosja w Ogniu"
(w mundurach rosyjskich) 
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Z Kroniki Żałobnej
W roku 2018 odeszli od nas na wieczną wędrówkę:
Satora Janusz [zm. 30.07.2018, 84 lata] – adwokat, wielki miłośnik gór, członek
PTTK od 1955 roku, Członek Honorowy PTTK; wieloletni, aktywny członek
Krakowskiego Klubu Przodowników Turystyki Górskiej, prezes Sądu
Koleżeńskiego Oddziału Krakowskiego PTTK (1957-1961), prezes Oddziałowej Komisji
Rewizyjnej (1961-1980); przewodniczący Zespołu Małopolskiego Sądu w Głównym Sądzie
Koleżeńskim PTTK, wiceprezes Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK.
Odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi,
Złotą Odznaką „Zasłużony Działacz Turystyki”, Odznaką Honorową „Za zasługi dla
turystyki”, Złotą Honorową Odznaką PTTK.
Pabian Janina [zm. 05.08.2018, 94 lata] – przodownik Turystyki Pieszej PTTK,
Członek Honorowy Oddziału Krakowskiego PTTK, Honorowy Przodownik
Turystyki Pieszej PTTK, wieloletni członek Komisji Turystyki Pieszej Oddziału
Krakowskiego PTTK, wieloletnia prezes Koła PTTK nr 80 przy Instytucie Pedriatrii
Akademii Medycznej w Krakowie, wieloletni organizator Ogólnopolskich Rajdów Służby
Zdrowia, wieloletni weryfikator odznak Turystyki Pieszej przy Oddziale Krakowskim PTTK.
Odznaczona: Złotą Odznaką Honorową PTTK, Złotą Odznaką „Zasłużony dla Miasta
Krakowa”, Złotą Odznaką „Zasłużony dla Ziemi Oświęcimskiej”.

Zdobywamy Odznakę „Turysta Senior”
Informujemy, że przy Oddziale Krakowskim działa Terenowy Referat Weryfikacyjny
Odznaki PTTK „Turysta Senior”. Zachęcamy zatem osoby powyżej 50 roku życia do
systematycznego uprawiania turystyki i krajoznawstwa o różnych porach roku oraz związanej
z tym aktywności fizycznej. Poniżej przedstawiamy regulamin odznaki.
1.

2.
3.

4.

5.
6.

Odznaka „Turysta Senior”, zwana dalej odznaką, jest ustanowiona i nadawana przez
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.
Celem odznaki jest zachęcenie osób powyżej 50 roku życia do systematycznego
uprawiania różnych form turystyki i krajoznawstwa, a także integracja międzypokoleniowa – aktywność w grupach składających się z osób w różnym wieku. Odznakę mogą
zdobywać również osoby niezrzeszone w PTTK.
Wycieczki odbywane w ramach zdobywania odznaki mogą być zaliczone do norm
potrzebnych dla zdobycia innych odznak PTTK zgodnie z ich regulaminami.
Odznaka jest trzystopniowa i zdobywa się ją w kolejności stopni: pierwszy (odznaka
w kształcie liścia brzozy), drugi (odznaka w kształcie liścia miłorzębu) i trzeci (odznaka
w kształcie liścia dębu). Wzory odznak stanowią załącznik nr 1 do regulaminu.
Warunkiem zdobycia stopnia pierwszego odznaki jest odbycie 12 wycieczek jednodniowych, dowolnie: pieszych (nizinnych, górskich), kajakowych, rowerowych, narciarskich,
konnych itp. Uwzględnia się również wycieczki samochodowe lub autokarowe połączone
z ww. formami uprawiania turystyki.
Warunkiem zdobycia odznaki stopnia drugiego jest odbycie kolejnych 12 wycieczek
(łącznie 24) według zasad jak w punkcie 4.
Warunkiem zdobycia odznaki stopnia trzeciego jest odbycie kolejnych 12 wycieczek
(łącznie 36) według zasad jak w punkcie 4.

biuletyn informacyjny
7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.

98

13

Zdobywanie poszczególnych stopni odznaki nie jest ograniczone czasowo.
W przypadku podróży kilkudniowych, dany dzień można potraktować jako odrębną
wycieczkę jednodniową, o której mowa w punkcie 4.
Przebieg odbytych wycieczek turysta notuje w „Książeczce wycieczek”. Turysta
odnotowuje w książeczce datę wycieczki oraz sporządza krótki opis przebiegu trasy.
Forma książeczki jest dowolna, może nią być notes, zeszyt, powinna jednak być
prowadzona według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu.
Obowiązkowym potwierdzeniem odbycia wycieczki są: pieczątki instytucji leżących na
trasie lub bilety wstępu lub zdjęcia odwiedzanych obiektów. Uczestnictwo w wycieczce
może również potwierdzić obecny na niej członek kadry PTTK, przewodnik, pilot
wycieczek.
Po odbyciu wymaganej ilości wycieczek, odznakę bezpłatnie weryfikują wszystkie
Oddziały PTTK. Zarządy oddziałów mogą scedować to prawo na oddziałowe komisje lub
referaty weryfikacyjne dowolnych odznak turystycznych bądź krajoznawczych.
Odznaki są odpłatne.
Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Głównego PTTK.
Znowelizowany regulamin odznaki, zatwierdzony uchwałą Zarządu Głównego PTTK
nr 310XVII/2012 z 25 lutego 2012 roku, wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

załącznik nr 1. Wzory odznak.

załącznik nr 2. Wzór „Książeczki wycieczek odznaki PTTK3 Turysta Senior” wraz z przykładowym wpisem.
Lp. Data wycieczki
Przebieg trasy wycieczki i potwierdzenia
1. 21 marca 2012
Wólka Węglowa, pętla przy Bramie Północnej – czerwonym szlakiem przez Polanę
„Opaleń”, Polanę „Jakubów” – zwiedzanie ekspozycji stałej i czasowej w Dyrekcji
Kampinoskiego Parku Narodowego – czerwonym szlakiem do przystanku w Izabelinie.
(pieczątka, bilet wstępu lub zdjęcie)
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zdjęcie na pierwszej stronie: Paweł Marchwant – Schronisko PTTK na Hali Ornak

