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Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego – Oddział Krakowski PTTK
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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

100 lat Oddziału Krakowskiego PTTK
W bieżącym roku Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
obchodzi 100. rocznicę jego powstania.
Geneza powstania Oddziału w Krakowie sięga przełomu wieków XIX i XX, kiedy w zniewolonej Polsce budziły się do życia organizacje społeczne o profilu turystycznym: Towarzystwo
Tatrzańskie (założone w 1873 r.) i Polskie Towarzystwo Krajoznawcze (założone w 1906 r.).
Stowarzyszenia te były jedynymi polskimi organizacjami turystycznymi do czasu uzyskania
przez Polskę niepodległości. Pierwsze z siedzibą w Krakowie, drugie w Warszawie. Z końcem
XIX wieku powstawało również szereg organizacji turystycznych w Europie. W innych
krajach decydowały o tym przeobrażenia industrialno-socjalne, w Polsce potrzeba stworzenia
organizacji, które by pod dozwoloną działalnością społeczną propagowały ideę patriotyzmu.
Dlatego działalność Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego nastawiona była na elementy poznawcze związane krajoznawstwem, włączając
w to badania naukowe. Należy podkreślić, że ówcześni członkowie obu stowarzyszeń
rekrutowali się ze środowisk inteligencko-mieszczańskich i środowisk naukowych, związanych z działającymi wówczas uniwersytetami. Oprócz wycieczek po kraju i szeregu prelekcji
organizacje prowadziły działalność związaną z poznaniem i ochroną przyrody, z opieką nad
zabytkami oraz działalność wydawniczą, popularyzując kraj ojczysty. Wpływ na rozpoczynającą się historię z dziedziny turystyki odegrał Kraków, między innymi jako siedziba Wydziału
Towarzystwa Tatrzańskiego, a potem Zarządu Głównego tegoż towarzystwa. Później jako
siedziba Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego oraz siedziba Oddziału Polskiego
Towarzystwa Krajoznawczego. Po zakończeniu I wojny światowej i odzyskaniu przez Polskę
niepodległości niczym nie ograniczany ruch krajoznawczy zyskał pole do rozwoju. Założone
w Warszawie z inicjatywy Aleksandra Janowskiego Polskie Towarzystwo Krajoznawcze
zaczęło powoływać oddziały. I tak, z inicjatywy Ludomira Sawickiego, Seweryna Udzieli
i Leopolda Węgrzynowicza, powołano w Krakowie Oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, który rozpoczął swoją działalność 22 maja 1919 roku. W tymże dniu na Walnym
Zgromadzeniu Oddziału wybrano pierwszego prezesa oddziału profesora Uniwersytetu
Jagiellońskiego Ludomira Sawickiego. Działalność naukowa prezesa zapoczątkowała nowy
etap w praktycznym poznawaniu kraju ojczystego. Dzięki jego staraniom biuro Zarządu
Oddziału otrzymało własny lokal w Instytucie Geografii UJ przy ul. Grodzkiej 64. Krakowski
Oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego był jedynym ogniwem organizacyjnym
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Towarzystwa w regionie krakowskim, do czasu kiedy w roku 1930 powołano oddział
w Tarnowie. Początkowa działalność oddziału w Krakowie skupiała się na obsłudze wycieczek przybywających do Krakowa, prowadzeniu schroniska Polskiego Towarzystwa
Krajoznawczego w Baszcie Złodziejskiej na Wawelu (działającego do roku 1932), organizacji
kursów dla przewodników po Krakowie (w 1919 oddział zorganizował pierwszy kurs przewodnicki dla nauczycieli krakowskich). Działacze oddziału starali się skupić wokół siebie
również młodzież szkolną i krzewić wśród niej ideę krajoznawstwa. Sekcja Kół Krajoznawczych Młodzieży powołała w 1919 roku 11 kół młodzieżowych i przystąpiła do wydawania
miesięcznika dla młodzieży „Orli Lot”, w którym publikowano materiały krajoznawcze
pozyskane przez młodzież. Równolegle do działalności Oddziału Krakowskiego Polskiego
Towarzystwa Krajoznawczego swoją działalność rozpoczął Oddział Krakowski Polskiego
Towarzystwa Tatrzańskiego, którego pierwsze Walne Zgromadzenie odbyło się 14 kwietnia
1923 roku, a więc niespełna po czterech latach od utworzenia Oddziału Krakowskiego
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Oddział swój lokal otrzymał przy ul. Potockiego 4,
nieopodal Zarządu Głównego Towarzystwa. Pierwszym prezesem został Jan Czerwiński.
Wcześniej, bo w roku 1919 na Walnym Zgromadzeniu, pierwszym po odzyskaniu niepodległości, oprócz przemianowania na Towarzystwa na Polskie Towarzystwo Tatrzańskie,
uchwalono rezolucję, zmierzającą do większej samodzielności oddziałów. Rezolucja ta wraz
z uchwaleniem nowego statutu weszła w życie dopiero w grudniu 1922 roku. Stąd powołanie
oddziału w Krakowie dopiero w 1923 roku. Należy podkreślić, że działacze Zarządu
Głównego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego piastowali analogiczne funkcje w Oddziale
PTT co w Zarządzie Głównym PTT. Jak zauważono z perspektywy czasu miało to zły wpływ
na działalność Oddziału w następnych latach. Charakter działalności Polskiego Towarzystwa
Tatrzańskiego związany był z górami (w szczególności z Tatrami) i ich zagospodarowaniem.
Utworzonemu Oddziałowi Krakowskiemu oddano pod opiekę schronisko przy Morskim Oku,
a później w Roztoce. W Krakowie, w lokalu Wydziału Towarzystwa Tatrzańskiego, potem
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego działacze zorganizowali księgozbiór. Po decentralizacji bogaty księgozbiór oddano pod opiekę Oddziałowi Krakowskiemu
Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Wiele pracy w opracowywanie zbiorów włożyli m.in.
Władysław Midowicz, Witold. H. Paryski. Zbiory biblioteczne Towarzystwa przeszły w roku
1950 na własność nowopowstałego Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego
jako Centralna Biblioteka Górska, mieszcząca sie obecnie w budynku Centralnego Ośrodka
Turystyki Górskiej przy ul. Jagiellońskiej 6.
II wojna światowa przyniosła niepowetowane straty. Wielu działaczy poniosło śmierć. Obie
organizacje budziły się w nowej powojennej rzeczywistości. W 1945 roku uruchomiono
Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i reaktywowano działalność
Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. W Polsce Ludowej działalność Towarzystw nastawiona była na propagowania krajoznawstwa wśród społeczeństwa
w szerokim zakresie. Postanowiono współpracować ze związkami zawodowymi i innymi
organizacjami, jak np. Funduszem Wczasów Pracowniczych, umożliwiając masom społecznym zwiedzanie kraju (tzw. turystyka masowa) w oparciu o kadry i sieć schronisk PTK
i PTT. Masowy charakter wycieczek spowodował powstawanie Biur Obsługi Turystycznej.
Biuro takie utworzono również przy Oddziale Krakowskim Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Polityka socjalna władz Polski Ludowej postawiła nowe wymagania w dziedzinie
rozwoju ruchu turystyczno-krajoznawczego. Owocem nowych zmian było wejście w życie
wcześniej dyskutowanej idei połączenia obydwu organizacji turystycznych Polskiego
Towarzystwa Krajoznawczego i Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. W marcu 1949 roku
ustalono formy współpracy mających się połączyć organizacji, a w dniach 16/17 grudnia
1950 roku odbył się w Warszawie I Zjazd Połączeniowy PTTK. Tym sposobem Polskie
Towarzystwo Tatrzańskie i Polskie Towarzystwo Krajoznawcze zamknęły etap samoistnej
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działalności. W styczniu 1951 roku w Instytucie Geografii UJ odbyło się ostatnie Walne
Zebranie Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. W wyniku
podjętych decyzji Oddział PTK w Krakowie przekształcono w Koło PTTK – późniejsze Koło
Grodzkie. Dwa miesiące później 2 kwietnia 1951 roku odbył się w tym samym miejscu
I Organizacyjny Zjazd Delegatów Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego. Uczestnikami Zjazdu byli działacze Polskiego Towarzystwa
Krajoznawczego i Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, m.in. Tadeusz Kerc, Kazimierz
Sosnowski, Leopold Węgrzynowicz, Wiktor Medwecki, Wincenty Kwapiński, Ludwik
Górski. Zjazd wybrał spośród delegatów prezesa. Został nim Tadeusz Kerc.
Datę 22 maja 1919 roku przyjmuje się za datę powstania Oddziału Krakowskiego, kiedy to
w Krakowie miało miejsce powołanie Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.
Datę 2 kwietnia 1951 r. przyjmuje się za początek nowych dziejów Oddziału Krakowskiego
PTTK po zjednoczeniu obu Towarzystw jako spadkobiercy dorobku i tradycji Oddziałów
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.
Początek ruchu turystycznego w Krakowie w oparciu o działalność obu Towarzystw opisuje
w swoim opracowaniu Włodzimierz Philipp pn. „Zarys działalności Oddziałów Polskiego
Towarzystwa Tatrzańskiego i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Krakowie do 1950
roku”. Natomiast Zbigniew Kresek w swoim opracowaniu pt. „Zarys działalności Oddziału
Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w latach 1951-1973”
przedstawia dzieje Oddziału Krakowskiego na przestrzeni ponad dwudziestu lat od
zjednoczenia obu organizacji. Opracowania zostały wydane pod wspólnym tytułem „Oddział
Krakowski PTTK 1873-1973. 100 lat organizacji turystycznej w mieście Krakowie”
nakładem Biura Ruchu Turystycznego Oddziału Krakowskiego PTTK przez Wydawnictwo
Artystyczno-Graficzne RSW „Prasa-Książka-Ruch” w Krakowie w 1973 roku. W roku 1999
z okazji 80-lecia Oddziału Krakowskiego PTTK została wydana broszura „80 lat Oddziału
Krakowskiego”, w której między innymi znajduje się opracowanie dziejów Oddziału
w latach 1951-1999 pt. „Zarys działalności Oddziału Krakowskiego PTTK w latach 19511999”, w którym Zbigniew Kresek opisuje lata 1951-1973, Krystyna Szymonowicz lata 19741984, a Janina Barbara i Zbigniew Twarogowie lata 1985-1999. Broszura wydana nakładem
Oddziału Krakowskiego PTTK przez Wydawnictwo i Drukarnię Towarzystwa Słowaków
w Polsce, Kraków 1999. Obie pozycje dostępne w Centralnej Bibliotece Górskiej przy ulicy
Jagiellońskiej 6 w Krakowie.
Ostatnie dwudziestolecie to okres poszukiwań rozwiązań pozwalających Zarządowi Oddziału
przetrwać zawirowania przemian gospodarczych i zmian prawa obowiązującego dla
Stowarzyszeń w Polsce. W latach 1999-2005 Zarząd Oddziału Krakowskiego PTTK starał się
o nowe źródła dochodu. Nie udało się zrealizować tego postulatu postawionego przez
Delegatów Oddziału na XXVIII Zjeździe Oddziału. W tym okresie poczyniono jednak szereg
kroków w celu uzyskania dodatkowych dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Małopolskiego, Urzędu Miasta Krakowa, Zarządu Głównego PTTK, Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Dokonano kilku prób wprowadzenia nowych form działalności
w Biurze Obsługi Ruchu Turystycznego. Program rozwoju turystyki wyjazdowej zagranicznej
nie powiódł się. Ważnym zadaniem w tym okresie było dalsze porządkowanie stanu
prawnego. Równie ważnym problemem był lokal Oddziału mieszczący się w kamienicy przy
ul. Westerplatte 5. Zarząd rozpoczął starania o pozyskanie na potrzeby programowe i komercyjne któregoś z krakowskich fortów. Mimo uzyskania pozytywnych opinii jednostek
organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa co do fortu św. Benedykta władze miasta z nieznanych przyczyn wycofały się z poparcia projektu. W efekcie, dzięki uprzejmości dyrektora
Domu Turysty Zbigniewa Kreska zmieniliśmy lokalizację i Oddział przeniósł się do
pomieszczeń Domu Turysty od strony ul. Zyblikiewicza. Kiosk przy ul. Powiśle uzyskał
formalnie potwierdzenie lokalizacji z określeniem granic dzierżawionej od gminy Kraków
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działki. Najważniejszym wydarzeniem w tym okresie była organizacja międzynarodowej
konferencji Europejskiego Związku Wędrownictwa. Był to duży wysiłek organizacyjny dla
Oddziału i BORT. Zostały również uporządkowane sprawy własności Hali Krupowej. Zarząd
Oddziału zdając sobie sprawę z braku możliwości samodzielnego gospodarowania przekazał
aportem schronisko wraz z gruntem do Spółki „Karpaty”, przez co stał się drugim co do
wielkości, po Zarządzie Głównym, udziałowcem. Spośród działań programowych kontynuowane były: konkurs „Poznajemy Ojcowiznę”, Zloty na Hali Krupowej, w tym jubileuszowy
50. w roku 2004, akcje Koła Grodzkiego „Nie siedź w domu, idź na wycieczkę” czy
„Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa”. Ilość członków oscylowała wokół 1500 osób.
Okres kolejnej kadencji 2005-2009 przyniósł dalszą stabilizację sytuacji finansowej Oddziału.
Kolejny raz Oddział zmienił lokal. Tym razem do pomieszczeń pod Domem Turysty, gdzie
do dnia dzisiejszego Oddział ma do dyspozycji, dzięki dyrekcji OZGT PTTK salę audiowizualną na 60 osób, mniejszą salkę na kursy i szkolenia mieszczącą 20 osób oraz inne mniejsze
pomieszczenia do dyspozycji jednostek Oddziału, w tym BORT. Zarząd Oddziału podjął
temat zmiany funkcjonowania Muzeum Młodej Polski „Rydlówka”. Wprowadzono tam
zmiany kadrowe, jak również nowe zasady oprowadzania wycieczek. Lata 2005-2009 były
okresem porządkowania działalności finansowej jednostek organizacyjnych Oddziału
w świetle konieczności stałego dążenia do zgodności działań z przepisami zmieniającego się
prawa. Uruchomiono stronę Internetową Oddziału. Nadal kontynuowane były sztandarowe
akcje Koła Grodzkiego i Komisji Turystyki Górskiej, w tym wraz z Oddziałami Tarnowskim
i Nowosądeckim otwarcie sezonu turystyki górskiej w Małopolsce pod patronatem Marszałka
Województwa. Nabierała rozmachu impreza związana z Międzynarodowym Dniem Przewodnika. W latach 2009-2013 nie wprowadzono istotnych zmian w funkcjonowaniu Oddziału.
Do ważniejszych przedsięwzięć należy zaliczyć działania Komisji Krajoznawstwa, Historii
i Tradycji, która zorganizowała Centralny Zlot Krajoznawców „CZAK”, Sejmik przed
VI Kongresem Krajoznawczym oraz wspólnie z Oddziałem PTTK w Ojcowie coroczne
spotkania upamiętniające Powstanie Styczniowe. Komisja Turystyki Górskiej organizowała
wspólnie ze wspomnianymi wcześniej Oddziałami otwarcia sezonów turystyki górskiej, a we
własnym zakresie Zlot na Hali Krupowej i Rajd Siedem Wierchów Beskidzkich. Z okazji
Międzynarodowego Dnia Przewodnika kontynuowane były akcje „Przewodnicy Dzieciom”
organizowane przez Kluby i Koła Przewodnickie Oddziału. Komisja Kolarska kontynuowała
imprezy „Rowerem po wiosnę” i „Rowerem po złoty liść”. Z okazji 60. rocznicy powstania
PTTK Oddział Krakowski został wyróżniony odznaką honorową „Za zasługi dla turystyki”.
Lata 2009-2013 to również pierwsze sygnały problemów z Muzeum Młodej Polski
„Rydlówka” i BORT-em, gdzie zanotowano problemy finansowe. Zlikwidowano kiosk pod
Wawelem na ul. Powiśle, oddano konkursu „Poznajemy Ojcowiznę” w ręce organizatorów
z Oddziału Tarnowskiego. Kolejna kadencja obejmująca lata 2013-2017 oraz dwa lata
następnej prowadzona jest w sposób umożliwiający realizowanie celów obranych na ostatnich
Zjazdach Oddziału. Lokal udostępniony przez OZGT PTTK pozwala w sposób ustabilizowany prowadzić działalność Oddziału. Najważniejszym zadaniem nowych władz było
zdiagnozowanie sytuacji finansowej Oddziału i podjęcie stosownych działań naprawczych,
koniecznych do unormowania sytuacji. Najważniejszymi obszarami, na których skoncentrowane były działania to „Rydlówka” i BORT. Wobec rosnących nakładów na Muzeum
Młodej Polski i brakiem konsensusu z właścicielami Zarząd Oddziału postanowił rozwiązać
umowę. Po długich latach świetności „Rydlówka” została dla wielu działaczy tylko
wspomnieniem. Wspomnieniem lat, kiedy to całą swoją energię i czas poświęcali w rozbudowę muzeum. Realia ekonomiczne stały się nieubłagane. Natomiast BORT nadal jest
problemem Zarząd Oddziału. Nowelizacja prawa o rachunkowości i stowarzyszeniach oraz
rosnąca wokół konkurencja w ostatnich latach coraz bardziej komplikuje sytuację BORT.
Rozwój form obsługi oraz otwarcie się na nowych klientów powoduję, że deficytowe

6

biuletyn informacyjny

100

dotychczas Biuro, przewidywane w poprzednich latach do likwidacji, powoli przynosi
Oddziałowi dochody, ale nie jest to skala jaką oczekują Zarząd Oddziału i delegaci na Zjazd
Oddziału Krakowskiego PTTK. Działalność Kół, Klubów i Komisji w ostatnich latach
przebiega bez znaczących zmian. W roku 2013 zmarł wieloletni komandor Krakowskiego
Klubu Kolarskiego Tadeusz Owsiak, co spowodowało powolny upadek działalności Klubu.
Mimo reaktywacji i przekształcenia w Komisję Kolarską nie udało utrzymać się jednostki
organizacyjnej o profilu turystyki kolarskiej w Oddziale. Obecnie w Oddziale prężnie działają
Komisje: Kół, Turystyki Górskiej, Turystyki Narciarskiej, Krajoznawstwa, Historii i Tradycji
oraz Kluby specjalnościowe: Krakowski Klub Przodowników Turystyki Górskiej, Krakowski
Klub Kajakowy. Nadal działają Kluby Przewodnickie: Klub Krakowskich Przewodników
Miejskich, Klub Przewodników Beskidzkich i Terenowych, Koło Przewodników Beskidzkich. Tradycją jest organizowanie kursów przewodnickich dla kandydatów na Przewodników
Miejskich. Na koniec 2018 roku w Oddziale Krakowskim zarejestrowanych było ponad 1300
członków zrzeszonych w 34 Kołach.
opracował Krzysztof HUBICKI

Prezesi Oddziału Krakowskiego PTK, PTT, PTTK
Na przestrzeni 100 lat Oddziałami Krakowskimi PTK i PTT, a później PTTK kierowali niżej
wymienieni działacze Towarzystw:
Prezesi Oddziału PTK w Krakowie
od 22 maja 1919 r.
1919-1928 – Ludomir Sawicki
1928-1939 – ?
1945-1948 – Wiktor Medwecki
1948-1950 – Władysław Milata
Prezesi Oddziału PTT w Krakowie
od 14 kwietnia 1923 r.
1923-1933 – Jan Wacław Czerwiński
1933-1939 – Jan Nowicki
1945-1947 – Bronisław Romaniszyn
1947-1950 – Wincenty Kwapiński
Prezesi Oddziału Krakowskiego PTTK od 2 kwietnia 1951 r.
1951-1952 – Tadeusz Kerc
1952-1954 – Zbigniew Jaworski
1954-1955 – Tadeusz Śliwiński
1955-1956 – Janusz Grzybowski
1956-1957 – Olgierd Swolkień
1958-1959 – Janusz Grzybowski
1959-1972 – Mieczysław Borek
1972-1977 – Marek Sobolewski
1977-1983 – Stanisław Pawlicki
1983-1992 – Zbigniew Twaróg
1992-1997 – Zbigniew Kresek
1997-2009 – Jerzy Kapłon
2009-2013 – Kazimierz Synowski
2013-2013 – Urszula Ormicka (IV-VI)
od 2013 – Janusz Worotniak
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53. Rajd na raty „Siedem Wierchów Beskidzkich”
Komisja Turystyki Górskiej Oddziału Krakowskiego PTTK
zaprasza na trasy 53. edycji Rajdu na raty „Siedem Wierchów
Beskidzkich”. Do udziału w Rajdzie zapraszamy zarówno
turystów dorosłych jak i młodzież. Uczestnicy Rajdu
potwierdzają „zaliczenia” kolejnych punktów etapowych –
miejsc usytuowanych na szczytach górskich, związanych
bezpośrednio lub pośrednio z odzyskaniem przez Polskę
niepodległości. Warunkiem ukończenia Rajdu jest potwierdzenie udziału w 4 z 7 etapów Rajdu,
dlatego przypominamy o ostatnich trzech wierchach spośród siedmiu do zdobycia w tym sezonie.

Judaszka (Przełęcz Malinowe) (Beskid Żywiecki)

V etap

30 czerwca

Judaszka (850 m npm) – wzniesienie nad Przełęczą Malinowe. Na przełęczy znajduje się
obelisk upamiętniający walki partyzanckie i pacyfikację osiedla Maliny w czasie II wojny
światowej. Poniżej, przy szlaku niebieskim z Sidziny, na Polanie Malinowe kapliczka Matki
Boskiej AK-owskiej. Poniżej Kapliczki w murowanej grocie partyzanckie mauzoleum.

Dzwonkówka (Beskid Sądecki)

VI etap

8 września

Dzwonkówka (983 m npm) – wzniesienie w głównym grzbiecie pasma Radziejowej
w Beskidzie Sądeckim, opadającym przez Przechybę, Skałkę, Jaworzynkę, Cebulówkę
w kierunku Łącka. Na Dzwonkówce zbiegają się grzbiety: od zachodu: Jaworzynki (936 m),
od północy Skałki (1161 m), od wschodu: Bereśnika (843 m), od południa Wisielca (800 m).
Znakomity punkt widokowy na Pieniny, Pasmo Lubania w Gorcach i Tatry.

Stare Wierchy (Gorce) (zakończenie)

VII etap

23 września

Stare Wierchy (983 m npm) – ciąg polan na rozwidleniu głównego grzbietu Gorców
biegnącego z Turbacza w kierunku Rabki z grzbietem bocznym biegnącym przez Skałkę do
Rdzawki. Główny węzeł szlaków turystycznych w zachodniej części Gorców. Przebiega tędy
oznaczony kolorem czerwonym gorcowski odcinek Głównego Szlaku Beskidzkiego. Stojące
na polanie schronisko PTTK powstało w roku 1933 staraniem Rabczańskiego Oddziału PTTK
i nosi imię zasłużonego działacza tego Oddziału - Czesława Trybowskiego. Spalone przez
Niemców na krótko przed wyzwoleniem w 1945 r. Odbudowane i zmodernizowane w 1974
roku. Z rejonu schroniska wspaniałe widoki na Tatry Wysokie.
Komisja Turystyki Górskiej

Lato z B.O.R.T.
Poniżej przedstawiamy bogatą ofertę BORT Oddziału Krakowskiego PTTK w okresie letnim
sezonu 2019 oraz dodatkowo ofertę do końca bieżącego roku.
30 czerwca

V etap Rajdu na Raty – JUDASZKA (Beskid Żywiecki). Kraków – Sidzina Dom Dziecka
– Judaszka – Bystra Podhalańska – Jordanów.
Cena: 48,- zł
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6 lipca

Gorce. Kraków – Niedźwiedź – Orkanówka – Turbaczyk – Czoło Turbacza – Obidowiec
– Suchora (w miarę możliwości zwiedzanie obserwatorium) – Tobołów – Koninki – Kraków.
Cena: 53,- zł + 12,- zł na wstępy i lokalnych przewodników
13 lipca

Słowacki Spisz. Kraków – Lewocza (gotycki kościół św. Jakuba, pręgierz, stary kościół
Minorytów) – Kieżmark (zamek, drewniana świątynia ewangelicka, jeden z pięciu
zachowanych tzw. kościołów artykularnych) – Spiska Sobota (w 1950 r. ogłoszona Miejskim
Rezerwatem Zabytków, kościół św. Jerzego z ołtarzem Mistrza Pawła z Lewoczy) –
Wierzbów (spacer po mieście, w miarę czasu możliwość skorzystania z basenów termalnych)
– Kraków. (wycieczka przedłużona)
Cena: 95,- zł + 15,- € na wstępy i lokalnych przewodników
19-21 lipca

Szlakiem zamków Opolszczyzny i Dolnego Śląska. I dzień: Kraków – Moszna (zamek – od
1866 do 1945 r. rezydencja śląskiego rodu Tiele–Wincklerów) – Paczków (polskie
Carcassonne) – Książ (zamek) – Piechowice (spacer po okolicy) (nocleg); II dzień:
Piechowice – Świeradów Zdrój (spacer po uzdrowisku) – Leśna (zamek Czocha) –
Płakowice (zespół zamkowy) – Wleń (pałac książęcy z XVI w.) – Jelenia Góra (zamek
Chojnik) – Piechowice (nocleg); III dzień: Piechowice – Bolków (zamek – budowla obronna
z XIII w.) – Bolczów (ruiny zamku) – Ząbkowice Śląskie (kościół parafialny p.w. św. Anny
z XIV/XV w., dzwonnica, krzywa wieża z 1413 r., ruiny renesansowego zamku) – Kamieniec
Ząbkowicki (zamek) – Kraków.
Cena: 854,- zł + 150,- zł na wstępy i lokalnych przewodników
27 lipca

Beskid Śląski – na Baranią Górę do źródeł Wisły. Kraków – Wisła Czarne – Wrota
Kubisza – Wodospad Kaskady Rodła – Barania Góra – Wierch Równiański – Przysłop
(schronisko PTTK) – dolina Czarnej Wisełki – Wisła – Kraków.
Cena: 85,- zł + 5,- zł na wstępy i lokalnych przewodników
4 sierpnia

Warownie nad Dunajcem. Kraków – Dębno Brzeskie (zamek Tarłów) – Melsztyn (ruiny
zamku Leliwitów Melsztyńskich) – Czchów (kościół parafialny, wieża obronna) –
Wytrzyszczka – zamek Tropsztyn – Tropie – Rożnów (ruiny zamku) – Kraków.
Cena: 55,- zł + 10,- zł na wstępy i lokalnych przewodników
11 sierpnia

Tatry Słowackie. Kraków – Łysa Polana – Stary Smokowiec (zwiedzanie miasteczka) –
Smokowieckie Siodełko (Hrebienok) (szlakiem czerwonym do Doliny Wielickiej) –
schronisko „Śląski Dom” – Wielicki Staw – Wielicka Siklawa – Długi Staw Wielicki –
Kwietnicowy Staw – Górne Kwietnicowe Stawki – Wielickie Oka (szlakiem zielonym,
a następnie żółtym) – Smokowiec Stary – Kraków.
Cena: 80,- zł + 15,- € na wstępy i lokalnych przewodników
11-15 sierpnia

Bawaria. I dzień: Kraków – Czeski Krumlov (spacer po średniowiecznym miasteczku z listy
UNESCO) (nocleg); II dzień: Monachium (spacer po Starówce, Frauenkirche – symbol
miasta, Piwiarnia Hofbrauhaus, Residenz ) (nocleg); III dzień: Fuessen (zamki Ludwika
Bawarskiego Hochenschwangau i Neuschwanstein) (nocleg); IV dzień: Berchtesgaden
(Orle Gniazdo – alpejska kwatera Hitlera) – V dzień: przejazd nocą do Krakowa (ok. 7:00).
Cena: 1200,- zł + 65,- € + 150,- Kč na wstępy i lokalnych przewodników
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15-17 sierpnia

Praga – Złote Miasto. I dzień: Kraków – Kutna Hora (kościół gotycki, Rynek) – Praga
(Nowe Miasto, Vysehrad) (nocleg); II dzień: Praga (Hradczany, Mala Strana, Stare Miasto,
Josefov, Plac Wacława, rejs statkiem po Wełtawie, spektakl Grające Fontanny); III dzień:
przejazd nocą do Krakowa (ok. 5:00).
Cena: 479,- zł + 1500,- Kč na wstępy i lokalnych przewodników
24 sierpnia

Słowacki Raj. Kraków – Dobszańska Jaskinia Lodowa – Podlesok – Przełom Hornadu –
Letanowski Młyn – Klastorisko – Podlesok – Kraków. (wycieczka przedłużona)
Cena: 95,- zł + 15,- € na wstępy i lokalnych przewodników
31 sierpnia

Góry Choczańskie. Kraków – Bukowina – Sedlo pod Kral’ovu – Szczyt Sestrić (ruiny Liptowskiego Zamku) – Polana – Kalamen – Lućky – Rużomberok – Lestiny (drewniany artykularny kościół ewangelicki wpisany na listę UNESCO) – Kraków. (wycieczka przedłużona)
Cena: 93,- zł + 30,- € na wstępy i lokalnych przewodników
8 września

VI etap Rajdu na Raty: DZWONKÓWKA w Beskidzie Sądeckim. Kraków – Krościenko –
Dzwonkówka – Prehyba – Szczawnica – Kraków.
Cena: 56,- zł
13-15 września

Szwajcaria saksońska i czeska …na tropie opowieści z Narni. I dzień: Kraków – Bolków
(zamek–muzeum) – Karpacz (Świątynia Wang) (nocleg); II dzień: Park Narodowy
saksońskiej Szwajcarii (Bastei) – Koenigstein (twierdza) – Pillnitz (rezydencja Augusta
Mocnego) – Stolpen (zamek-więzienie hrabiny Cosel) (nocleg); III dzień: Park Narodowy
czeskiej Szwajcarii (szlakiem do Prawczyńskiej Bramy, spływ łodziami) – Decin (zamek
i ogrody różane) – Kraków (ok. 23:00).
Cena: 810,- zł + 25,- zł + 30,- € + 150,- Kč na wstępy i lokalnych przewodników
15 września

Poznajemy Małopolskę. Kraków – Jodłownik (zabytkowa świątynia drewniana z XVI w.
ufundowana przez Przecława Niwiarowskiego, pełniąca obecnie funkcję kościoła pomocniczego) – Szczyrzyc (zespół klasztorny cystersów z XIII–XVII w., kościół Najświętszej Maryi
Panny Wniebowziętej i św. Stanisława Biskupa, Diabli Kamień, pustelnia, Browar
klasztorny) – Raciechowice (dwór z 2. połowy XVIII w., konstrukcji zrębowej, otynkowany,
kryty dachem polskim z lukarnami, zbudowany w 1760 r., kościół parafialny p.w. św. Jakuba
Starszego i św. Katarzyny Aleksandryjskiej z 1720 r.) – Dobczyce (ruiny zamku królewskiego
i murów miejskich z XIV w., skansen wpisany na listę obiektów Małopolskiego Szlaku
Architektury Drewnianej) – Kraków.
Cena: 53,- zł + 15,- zł na wstępy i lokalnych przewodników
22 września

VII etap Rajdu na Raty – zakończenie: STARE WIERCHY w Gorcach. Kraków – Rabka
– Maciejowa – Stare Wierchy (schronisko PTTK – zakończenie Rajdu) – Obidowiec –
Koninki – Kraków.
Cena: 56,- zł
28 września

Z wizytą u księżnej Daisy. Kraków – Pszczyna (kompleks pałacowo-parkowy, skansen
„Zagroda wsi pszczyńskiej” – zagroda żubrów) – Tychy (zespół pałacowo-parkowy i Muzeum
Tyskich Browarów Książęcych) – Kraków.
Cena: 49,- zł + 70,- zł na wstępy i lokalnych przewodników
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6 października

Zakończenie Sezonu Turystyki Górskiej – Hala Krupowa 2019. Kraków – Sidzina Przełęcz
Zubrzycka – Czyrniec – Polica – Hala Krupowa – Okrąglica – Hala Krupowa – Sidzina
Wielka Polana – Kraków.
Cena: 60,- zł
12-14 października

Kraina wina z wypadem do Berlina. I dzień: Kraków – Zielona Góra (szlakiem Bachusików
po Starym Mieście, Muzeum Wina) (nocleg); II dzień: Berlin (Aleją Unter den Linden do
Kurfuersterdamm, Pergamonmuseum) (nocleg); III dzień: Łagów (spacer po miasteczku
templariuszy, zamek Joanitów) – Świebodzin (Figura Chrystusa Króla) – Kraków.
Cena: 832,- zł + 25,- zł + 25,- € na wstępy i lokalnych przewodników
12 października

Jesień w górach - Kopieniec. Kraków – Zakopane – Toporowa Cyrhla – Kopieniec –
dolina Olczyska – przełęcz pod Nosalem – Kużnice – Zakopane – Kraków.
Cena: 61,- zł + 7,- zł na wstępy i lokalnych przewodników
18-20 października

W krainie poznańskich koziołków. I dzień: Kraków – Kórnik (kompleks pałacowy)(nocleg);
II dzień: Poznań (Starówka, Ostrów Tumski, Pomnik Powstańców Wielkopolskich) (nocleg);
III dzień: Gniezno (Wzgórze Lecha z Katedrą Gnieźnieńską, Rynek) – Rydzyna (zamek) –
Kraków.
Cena: 720,- zł + 50,- zł na wstępy i lokalnych przewodników
26 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: 86,- zł + 40,- zł na wstępy i lokalnych przewodników
9-11 listopada

Przemyśl – Lwów. I dzień: Kraków – Przemyśl (Starówka, podziemia, Wzgórze Zamkowe)
(nocleg); II dzień: Lwów (objazd miasta, Starówka, Opera, dzielnica ormiańska, kabaret
Batiarów Lwowskich) (obiadokolacja, nocleg); III dzień: Lwów (Cmentarz Łyczakowski
i Cmentarz Orląt) – Kraków (ok. 24:00).
Cena: 1100,- zł + 40,- zł + 15,- € na wstępy i lokalnych przewodników
9 grudnia

Festiwal Aniołów w Lanckoronie. Kraków – Lanckorona (spacer po miasteczku i ruinach
zamku Lanckorońskich, udział w Festiwalu Aniołów) – Kraków.
Cena: 65,- zł + 10,- zł na wstępy i lokalnych przewodników
Wycieczki przedłużone – wyjazd około godz. 6.00 rano, powrót około godz. 22.00 – 23.00.
Cena wycieczki zawiera: transport autokarem turystycznym, usługę przewodnika – pilota, ubezpieczenia NNW i KL, podatek
VAT, przy wycieczkach wielodniowych – nocleg i wyżywienie HP.
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.
Członkowie PTTK mają prawo do 5% rabatu od podanych cen wycieczek (z wyłączeniem opłat dodatkowych za wstępy).
Podstawą udzielenia rabatu jest opłacona bieżąca składka członkowska.
W przypadku zbyt małej ilości zgłoszonych osób, biuro zastrzega sobie prawo odwołania wycieczki.
Wycieczki realizowane będą przy minimum 30 osobach płacących.
Szczegółowe informacje na temat proponowanych wycieczek 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
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Letnie wędrowanie szlakami Beskidu Wyspowego – 2019
W sezonie 2019 zapraszamy na kolejną X edycję akcji Odkrywanie Beskidu
Wyspowego. Forum Gmin Beskidu Wyspowego i Polskie Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze od dziesięciu już lat zapraszają na letnie
wędrowanie szlakami Beskidu. Impreza zdobywa coraz większą popularność
wśród turystów Małopolski. Poniżej kilka podstawowych informacji.
Wyjście na trasę pod opieką przewodników rozpoczyna się o godz. 8.00 bez względu na
pogodę z ustalonych miejsc zbiórki. Uczestnictwo w wycieczkach jest bezpłatne, nie wymaga
żadnego zgłoszenia, wystarczy przyjść na miejsce zbiórki. Każdy uczestnik bierze udział
w wędrówkach na własną odpowiedzialność. O godz. 11.00 na szczycie celebrowana będzie
polowa msza święta. Po mszy odbywać się będą występy kapeli, zespołów regionalnych
i muzycznych, pokazy ratownictwa w górach, konkursy wiedzy o Beskidzie Wyspowym,
gminie i PTTK. Po czym nastąpi wspólny grill z regionalnymi potrawami oraz zbiorowa
fotografia uczestników. O godz. 14.00 uczestnicy wyjdą na trasy powrotne. Planowane
zakończenie i powrót do miejsca zbiórki planowane jest w godz. 16.00-17.00. Dla turystów
będzie zabezpieczony autobus powrotny do miejsca zbiórki.
W 2019 roku organizatorzy proponują w okresie miedzy innymi następujące wierchy:
23 czerwca 2019 – JASIEŃ
Szczawa /zbiórka plac koło kościoła/ – szlak niebieski i żółty – Krzysztonów – szlak żółty
Kutrzyca – szlak żółty Jasień – szlak zielony – Kiczora – Ostra – Mszana Dolna
30 czerwca 2019 – MODYŃ
Przełęcz Ostra /zbiórka/ – szlak zielony – Ostra – Jeżowa Woda – szlak niebieski –
Młyńczyska – szlak niebieski Modyń – szlak niebieski – Zbludza – szlak czerwony –
Zbludzkie Wierchy – Szczawa
7 lipca 2019 – SAŁASZ
Męcina /zbiórka / – szlak żółty – Skrzętła Rojówka – szlak niebieski – Jaworz – szlak
niebieski Sałasz – szlak zielony Dziedzic – szlak czerwony – Męcina
14 lipca 2019 – LUBOMIR
Wiśniowa /zbiórka koło kościoła/ – szlak zielony – Lubomir – szlak czerwony –
Wierzbanowska Góra – szlak czerwony – Dzielec – Kasina Wielka
21 lipca 2019 – KAMIONNA
Pasierbiec /zbiórka koło kościoła/ – szlak żółty Kamionna – szlak żółty – Żegocina – szlak
zielony Łopusze Zachodnie – szlak niebieski Łopusze Wschodnie – szlak niebieski Rozdziele
28 lipca 2019 – KOSTRZA
Tymbark /zbiórka koło dworca PKP/ – szlak czarny – Zęzów – szlak zielony – Stronia –
szlak zielony Kostrza – szlak zielony Jodłownik
4 sierpnia 2019 – SZCZEBEL
Lubień /zbiórka przy szkole/ szlak czarny – Szczebel – szlak czarny – Mszana Dolna
11 sierpnia 2019 – ŁOPIEŃ
Dobra /zbiórka koło Urzędu Gminy/ – szlak zielony Łopień – szlak czarny Tymbark
15 sierpnia 2019 – POTACZKOWA
Rabka Zdrój /zbiórka koło tężni solnych/ – szlak czarny – Grzebień – szlak czarny Raba
Niżna – Olszówka szlak czarny – Potaczkowa – szlak czarny Adamczykowa – Mszana Dolna
18 sierpnia 2019 – ŁYŻKA
Łukowica /zbiórka koło kościoła/ – szlak zielony – Pępówka – szlak zielony – Łyżka – szlak
zielony Siekierczyna – szlak zielony – Jabłoniec – Limanowa
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25 sierpnia 2019 – MOGIELICA
Słopnice /zbiórka koło kościoła Słopnice Górne/ - szlak I Pułku Strzelców Podhalańskich –
Przełęcz Słopnicka – szlak zielony – Mogielica – szlak niebieski – Jurków
1 września 2019 – PATRYJA
Lubień /zbiórka przy boisku Zarąbki / – szlak żółty – Kamionka – szlak żółty Patryja – szlak
żółty Łysina – Sucha Polana – szlak zielony Kudłacze – szlak czarny Pcim
8 września 2019 – MIEJSKA GÓRA
Limanowa-Sowliny /zbiórka koło Wolimexu/ – szlak zielony – Dzielec – Groń - Sałasz
Zachodni – szlak niebieski – stacja Limanowa Ski – szlak niebieski – Łysa Góra – Miejska
Góra – szlak żółty i niebieski – Limanowa

Szczegóły oraz bieżące informacje i miejsca zbiórek na stronie:
www.odkryjbeskidwyspowy.pl
źródło: odkryjbeskidwyspowy.pl

Rozpoczęcie sezonu turystyki górskiej „Wiosna 2019”
W dniu 28 kwietnia 2019 r. na Hali
Łabowskiej w Beskidzie Sądeckim Komisja
Turystyki Górskiej Oddziału PTTK „Ziemi
Tarnowskiej” z Tarnowa, przy współudziale
Oddziałowych KTG z Oddziału PTTK
„Beskid” z Nowego Sącza i Oddziału Krakowskiego PTTK im. ks. Karola Wojtyły,
rozpoczęła sezon turystyki górskiej imprezą
pod nazwą „Wiosna 2019” z udziałem
ponad 400 turystów z całej Małopolski.
Impreza pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego odbyła się przy padającym deszczu i silnym wietrze. Była to 16. z kolei
turystyczna „Wiosna”. Na imprezę przybyli turyści z całej małopolski, a najliczniej
reprezentowane były Oddziały PTTK: Krakowski – 90 uczestników i Gorlicki – również 90
uczestników. Te dwa oddziały zostały wyróżnione pucharami Marszałka Województwa
Małopolskiego i dyplomami za najliczniejszy udział uczestników. Ponadto w imprezie udział
wzięli przedstawiciele Oddziałów: Beskid z Nowego Sącza, Oddziału Hutniczo-Miejskiego
z Krakowa. Mniej licznie reprezentowane były Oddziały PTTK z Nowego Targu, Wieliczki,
Dobczyc, Andrychowa i Oddział Wojskowy im. gen. J. Bema z Krakowa.
O godz. 12.00 przy polowym ołtarzu obok schroniska odbyła się msza św. w intencji turystów
i rozpoczynającego się sezonu turystycznego. Po zakończeniu mszy św. pod wiatą nadleśnictwa
nad schroniskiem odbyło się oficjalne otwarcie sezonu turystyki górskiej w Małopolsce.
W „Wiośnie” wzięli udział: Prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej – Grzegorz Biedroń,
Wiceprezes ZG PTTK – Jakub Nowak, Wójt Gminy Łabowa – Marta Słaby, Prezes Spółki
„Karpaty” – Jerzy Kalarus, Prezesi Oddziałów organizujących Zlot: Adam Sobczyk z Nowego
Sącza i Marzena Misaczek z Tarnowa. Oddział Krakowski PTTK reprezentował Przewodniczący Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego i Oddziałowej KTG – Marian Garus. W inauguracji
sezonu wzięli udział również członkowie Honorowi PTTK: kol. Cecylia Jabłońska z Bochni,
Stanisław Leśnik z Nowego Sącza i Antoni Marchwicki z Krakowa. W inauguracji sezonu
brali udział także członkowie zarządów i komisji rewizyjnych oddziałów organizujących
imprezę, przedstawiciele oddziałowych komisji problemowych, nieliczne grono przewodni-
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ków górskich i przodowników turystyki górskiej. Z kół PTTK zrzeszonych w Oddziale
Krakowskim najliczniejszą grupę stanowili członkowie Koła nr 127 ze Skawiny (50 uczestników) i Koła nr 45 (18 uczestników). Organizatorzy rozprowadzali odpłatnie znaczki zlotowe
i potwierdzali udział w imprezie okolicznościowym stemplem. Członkowie Komisji Turystyki
Górskiej Oddziału Krakowskiego PTTK udzielali informacji dotyczących terminów i warunków
uczestnictwa w kolejnych tegorocznych imprezach organizowanych przez Oddziałową KTG.
Rozpoczęcie sezonu turystyki górskiej na Hali Łabowskiej było dla turystów górskich
Oddziału Krakowskiego PTTK I etapem 53. „Rajdu na raty” Siedem Wierchów Beskidzkich.
W związku z tym przedstawiciele KTG rozprowadzali wśród zainteresowanych turystów
dzienniczki rajdowe i szczegółowe programy rajdu oraz dokonywali potwierdzeń „zaliczenia”
I etapu rajdu.
przygotował Marian Garus
Komisja Turystyki Górskiej
Oddziału Krakowskiego PTTK

LXV 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 LXV Zlotu Turystów Górskich „Hala Krupowa 2019” 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 6 października 2019 r.
Uroczyste zakończenie Zlotu odbędzie się po ogłoszeniu wyników konkursów.
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 1 października 2019 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.





OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
zgłoszenie udziału w terminie do dnia 28 września 2018 r.,
przybycie na metę Zlotu w godzinach przyjmowania,
przestrzeganie zasad kultury turystycznej i ochrony przyrody,
przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu.
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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!

biuletyn informacyjny
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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

Górskimi szlakami (20)

Zapraszam Czytelników
na jesienną wycieczkę
na Czerwone Wierchy,
właściwie to wokół
Giewontu, bo ten szczyt
będziemy podziwić z
czterech stron świata.
Wycieczkę
opisaną
poniżej trasą najlepiej
odbyć w długie lipcowe
dni, gdyż zajmie ona
praktycznie cały dzień.
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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

Marian Garus
Komisja Turystyki Górskiej
Oddziału Krakowskiego PTTK
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Naszą wycieczkę rozpoczynamy w Zakopanem (1). Z okolicy
dworca najlepiej przemieścić się do Kuźnic busem (około 15
minut). Pieszo ulicami Jagiellońską, Chałubińskiego, Przewodników Tatrzańskich dojdziemy do celu w ciągu godziny.
Z Kuźnic udajemy się szlakiem zielonym przez Myślenickie
Turnie na Kasprowy Wierch ( 3,00 godz.,  2,5 godz.).
Po minięciu punktu sprzedaży biletów TPN idziemy brukowaną drogą wzdłuż potoku Bystra. Potem droga skręca nieco
na wschód prowadząc wzdłuż Potoku Kasprowego. Po przejściu przez mostek, po lewej stronie za potokiem mijamy
Polanę Kasprową. Idąc dalej stromą ścieżką dochodzimy, po
godzinie marszu, do stacji pośredniej kolejki na Kasprowy
Wierch na Myślenickich Turniach. Tutaj możemy nieco odpocząć. Po wyjściu z linii lasu odkrywa się szeroka panorama (2)
na Dolinę Kondratową i górujący nad nią szczyt Giewontu.
Mozolnie zakosami, powoli zbliżamy się do naszego pierwszego celu. Panoramy, które stają się coraz bardziej rozleglejsze, możemy podziwiać podczas krótkich odpoczynków
wspinając się na szczyt Kasprowego Wierchu. Z podszczytowych miejsc widzimy już rozległą panoramę Goryczkowych
Czub i Czerwonych Wierchów (3). Na szczycie Kasprowego
Wierchu zastaniemy jak zwykle rzesze turystów, którzy dostają
się tutaj pieszo lub koleją linową. Możemy stąd podziwiać
widoki we wszytki strony świata. Otoczenie Doliny Kasprowej
(4), Doliny Gąsienicowej (5), Doliny Wierchcichej, Doliny
Cichej i Goryczkowej przedzielonych grzbietem Goryczkowych Czub (6). Ze szczytu Kasprowego Wierchu udajemy się
szlakiem czerwonym na Kopę Kondracką ( 2,15 godz.  2 godz.)
rozsmakowując się widokami na okoliczne doliny i szczyty.
Po osiągnięciu szczytu możemy dłużej odpocząć i podziwiać
widok na Giewont od strony południowej (7). Do szczytu
dochodzą szlaki: zielony z Polany Kondratowej, który dołącza
wcześniej na Przełęczy pod Kopą Kondracką, żółty z Doliny
Małej Łąki i Przełęczy Kondrackiej, gdzie spotyka szlak
niebieski prowadzący z Polany Kondratowej na Giewont.
Przed nami kolejny odcinek. Aby dotrzeć na Ciemniak musimy
przejść przez dalsze szczyty Czerwonych Wierchów Małołączniak i Krzesanicę ( 1,45 godz.  1,30 godz.). Kopa Kondracka, Małołączniak, Krzesanica i Ciemniak to cztery
kopulaste szczyty w głównej grani Tatr Zachodnich. Pod
grzbietem znajdują się po północnej stronie rozległe kotły
polodowcowe (Dolina Mułowa, Dolina Litworowa), a we
wnętrzach masywu znajdują się największe jaskinie tatrzańskie
(Wysoka, Miętusia, Wielka Śnieżna, Śnieżna Studnia).
Na Małołączniaku (8) dołącza niebieski szlak z Przysłopu
Miętusiego. Idąc dalej osiągamy najwyższy szczyt
Czerwonych Wierchów Krzesanicę (9, 10). Po przejściu około
trzech kilometrów dochodzimy do ostatniego szczytu
Czerwonych Wierchów Ciemniaka (11). Po dłuższym
odpoczynku schodzimy czerwonym szlakiem przez Chudą
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Turnię i Upłazińską Kopkę w kierunku Doliny Kościeliskiej ( 2,15 godz.,  4,30 godz.).
Po drodze mijamy charakterystyczną Chudą Przełączkę, z której w lewo odbija zielony szlak
prowadzący przez Dolinę Tomanową na Halę Ornak (około 3 godz.) do schroniska PTTK.
Można tak zaplanować wyprawę, aby w schronisku zanocować, a na następny dzień kontynuować wycieczkę lub
odpocząć. Schodząc do Doliny Kościeliskiej na zboczach
Upłazińskiej Kopki mijamy rozległą Polanę Upłaz. Po przekroczeniu kładki na Potoku Miętusim skręcamy w lewo
i kierujemy się w stronę drogi w Dolinie Kościeliskiej prowadzącej przez Wyżnią Kirę Miętusią do Kir ( 30 min.).
Mijamy Bramę Kantaka i udajemy się do Kir, skąd busem
7 wracamy do centrum Zakopanego.
Cała wyprawa zajmie nam około 10 godzin nie licząc
odpoczynków. Zatem należy tak zaplanować całą wyprawę,
aby wyjść na trasę jak najwcześniej, by w końcowym odcinku
w lesie na Adamicy nie zastał na zmrok. Można też zaplanować różne warianty w myśl zasady: mierz siły na zamiary.
Poza wyjściem na Kasprowy Wierch i zejściem z Ciemniaka
trasa nie nastręcza poważnych problemów, o ile zachowamy
ostrożność. Trawiaste stoki Goryczkowych Czub i Czerwonych Wierchów są jednak pełne niebezpieczeństw. Szczytowe
8
formy Goryczkowych Czub oraz wąska graniowa ścieżka
może być powodem trudności w przejściu. Przy próbie zejścia
ze szlaku, wygodna szeroka ścieżka wiodąca przez Czerwone
Wierchy może być myląca. Zbocza północne są pełne urwisk
i pułapek mimo przyjaznego wyglądu. W przypadku niesprzyjającej pogody, załamaniu się pogody, pojawiającej się mgły
należy zwrócić szczególną ostrożność. Wyprawa polecana dla
doświadczonych i rozważnych turystów. Ze względu na
walory widokowe proponowana trasa jest godna polecenia dla
9 turystów, którzy uwielbiają rozległe widoki i obcowanie
z przyrodą. Wycieczka dostarczy 37 punktów do Górskiej
Odznaki Turystycznej.

tekst Grzegorz Hubicki
zdjęcia Artur Jarocki
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Podsumowanie działalności Kół w 2018 roku
Komisja Kół corocznym zwyczajem dokonała podsumowania działalności kół zrzeszonych
w naszym Oddziale według systemu przyjętego w zeszłym roku. Według stanu na 31 grudnia
2018 r. w naszym Oddziale mamy łącznie 33 koła oraz bez numeru tzw. Koło Środowiskowe,
które nie jest kołem w sensie organizacyjnym. Znajdują się w nim osoby, które opłacają
składkę w naszym Oddziale, ale z różnych przyczyn nie należą do żadnego koła. Tam nie ma
wybranych władz, osoby te właściwie wzajemnie się nie znają i dlatego nie były nigdy
składane sprawozdania.
W ubiegłym roku rozwiązano Koło nr 30 przy Biurze Podróży SEBASTIAN w Kazimierzy
Wielkiej, a na to miejsce powstały dwa nowe koła: nr 11 PIECHUREK przy Szkole
Podstawowej nr 148 oraz nr 12 SPACEROWICZE przy Victoria Center Primary School
we Wrząsowicach.
Ponadto 45 osób opłaciło składkę bezpośrednio w kasie Oddziału i te osoby są ujęte w
sprawozdaniu jako tzw. „Koło Środowiskowe”. Tworzą je osoby, które z rozmaitych
przyczyn nie należą do żadnego koła, a chcą być członkami PTTK. Cieszy zwłaszcza coraz
większa ilość kół szkolnych.
Pełne zestawienie ilości członków Oddziału Krakowskiego PTTK na przestrzeni ostatnich
dziesięciu lat przedstawiono w tabeli nr 1.
Tabela nr 1 – Ilość kół i członków
Treść

Lp

1

Ilość kół

2

Ilość członków
w kołach

Lata sprawozdawcze
2013
2014
2015

2009

2010

2011

2012

32

31

31

29

29

29

1319

1320

1472

1601

1465

1549

2016

2017

2018

29

30

31

33

1711

1323

1362

1290

Ilość członków
2000
1500
1000

Ilość członków

500
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Analizując zaprezentowane dane widać, że liczba naszych członków opłacających składki
od trzech lat kształtuje się na podobnym oscylując wokół 1300 osób.
Problemem nadal pozostaje dyscyplina opłacania składek. Znaczna ilość składek opłacana
jest dopiero pod koniec roku lub przed wakacjami zamiast na początku. Wiele osób nadal
mylnie uważa ten proceder za właściwy i niestety dotyczy to czasem długoletnich działaczy
PTTK. Praktyka taka zaciemnia obraz, ale taki „folklor” trwa od wielu lat.
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Tabela nr 2 – Wykaz kół
Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Koło
1 – PIELGRZYM
2 – przy SP w Kościelcu
3 – przy Oddziale Krakowskim PTTK
4 – przy SP w Szczytnikach
5 – przy SP nr 138
6 – przy Ericsson Sp. z o.o.
7 – WŁÓCZYKIJE przy SP nr 62
8 – SOSW dla Dzieci Niewidomych
9 – przy XLII LO
10 – PODRÓŻNIK przy SP7
11 – PIECHUREK przy SP 148
12 – SPACEROWICZE przy Victoria CPS Wrząsowice
18 – przy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
19 – przy KPBP KRAKBUD
22 – przy SP nr 53
23 – przy Urzędzie Miasta i Gminy Kazimierza Wielka
24 – Koło Tatrzańskie
27 – Koło Miejskie w Skawinie
28 – przy SP nr 133
31 – Koło Przewodników Miejskich
36 – KOŁO GRODZKIE
45 – TELPOD
52 – KRZESZOWIACY
59 – SENIOR
71 – ŁĄCZNOŚĆ
87 – WATRA przy Polskim Związku Głuchych
102 – WĘDROWIEC
116 – Koło im. Marcinkowskiego
139 – Koło Rodzinne
230 – przy Krakowskim Klubie Kajakowym
233 – SMOKI – Garnizon Krakowski Policji
263 – Koło Rodzinne SPÓLNOTA
270 – Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne
Koło Środowiskowe – bez numeru
RAZEM

Ilość
członków
74
11
174
28
10
5
26
32
17
20
21
12
8
13
45
22
8
140
18
49
316
33
25
3
11
28
31
16
3
38
1
1
6
45
1290

W ubiegłym roku Komisja Kół zorganizowała dla członków Oddziału Konkurs Fotograficzny
„Wakacyjne wspomnienia”, w którym wzięło udział około 30 członków. Laureatów nagrodzono wydawnictwami albumowymi, a wyniki prezentowano na stronie internetowej Oddziału.
Należy też podkreślić, że zebrania naszej Komisji są forum prezentacji dorobku poszczególnych jednostek oraz wymiany poglądów na temat ważnych problemów dotyczących ich
działalności. Dotychczas przedstawiciele kół niezwykle rzadko zaszczycają nas swoją
obecnością. W tym miejscu należy przypomnieć, że na stronie internetowej naszego Oddziału
każde koło ma do dyspozycji zakładkę, w której może zamieszczać różnego rodzaju informacje o swojej działalności. Materiały do publikacji należy przekazywać w formie elektronicznej do biura Oddziału. Dotychczas tylko kilka kół korzysta z tej formy prezentacji.
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Na zakończenie tradycyjnie składamy podziękowania wszystkim kołom za turystyczne
dokonania w roku 2018 i jednocześnie życzymy wszystkim członkom Oddziału wielu
nowych osiągnięć w poznawaniu naszego kraju.
Przewodniczący Komisji Kół
Janusz Worotniak

Od redakcji
Oddaję do rąk Czytelników ostatni 100. numer Biuletynu Informacyjnego Oddziału
Krakowskiego PTTK. Po XXVII Sprawozdawczo-Wyborczym Zjeździe Oddziału
Krakowskiego PTTK w listopadzie 1992 roku nowo powołany Zarząd Oddziału na czele
z prezesem kol. Zbigniewem Kreskiem postanowił wydawać Biuletyn Informacyjny Oddziału
dla swoich członków. Pierwszy numer został wydany w grudniu 1992 roku na kartce formatu
A4 i miał charakter czysto informacyjny. Z biegiem lat Biuletyn Informacyjny rozrósł się do
12-stronnicowego kwartalnika. Przez ostatnie lata nasz periodyk ukazywał się w dwóch
wydaniach: papierowym (tradycyjnym) i e-wydaniu (na stronie internetowej Oddziału).
Treści w obu wydaniach były takie same. Staraliśmy się na bieżąco informować Czytelników
o wydarzeniach i imprezach oferowanych przez jednostki organizacyjne naszego Oddziału
oraz przedstawiać proponowane przez innych organizatorów imprezy, w których warto było
wziąć udział. Zamieszczaliśmy także artykuły o działaczach, kołach, imprezach
przewodnickich itp., jak również sprawozdania Komisji Kół informujące o działalności Kół
PTTK zrzeszonych w Oddziale Krakowskim. Po przeszło 25. latach tworzenia dla Państwa
mini informatora o wydarzeniach w Oddziale Krakowskim PTTK, na wniosek redakcji
Zarząd Oddziału postanowił zamknąć projekt pn. „Biuletyn Informacyjny Oddziału
Krakowskiego PTTK”. Decyzja była trudna, ale została podyktowana tym, że w bieżących
czasach forma biuletynu-informatora wydaje się być formą archaiczną, mało medialną.
Większość informacji dostępna jest na stronie internetowej Oddziału Krakowskiego PTTK
oraz innych źródłowych stronach dostępnych w Internecie.
Na naszych łamach swoje artykuły zamieszczali między innymi: Tomasz Adamek, Janusz
Bodzęta, Jerzy Michał Bożyk, Jerzy Cholewa, Jadwiga Duda, Ewa Grelecka, Jerzy Kapłon,
Barbara Kic, Zbigniew Kresek, Elżbieta Kyc, Jan Laurynów, Jolanta Lizak, Zbigniew
Łukawiecki, Anna Michalska, Franciszek Midura, Stanisław Mika, Jerzy Mikulec, Urszula
Ormicka, Janusz Palarz, Magdalena Panuś, Stanisław Pawlicki, Krystyna Piskozub, Krzysztof
Pucek, Iwona Rożej, Maria Rydlowa, Krystyna Starowicz, Tadeusz Stefański, Kazimierz
Synowski, Barbara Twaróg, Zbigniew Twaróg, Janusz Worotniak, Elżbieta Woźniak,
Małgorzata Woźniakowska, Helena Zacharska, Beata Zawada-Pyrgies, Tadeusz Żelazny oraz
inni działacze, członkowie, sympatycy Oddziału Krakowskiego PTTK, którzy nie opatrzyli
swoim nazwiskiem przysłanych materiałów. Swoje wiersze zamieszczali: Teresa Czopek,
Dariusz Fijałkowski, Jadwiga Konwerska, Stanisława Wypych. Stale współpracowali z
redakcją: Marian Garus – sprawy i imprezy górskie, Grzegorz Hubicki – opisy tras
turystycznych, Krzysztof Hubicki – sprawy organizacyjne Oddziału, Tadeusz Owsiak –
imprezy kolarskie, Kazimierz Kowalski, a potem kolejno Julian Ślusarczyk i Janusz
Worotniak – opracowania przeglądu kół, Barbara Krawczyk – sprawy kursów przewodnickich. Redaktorem naczelnym Biuletynu we wrześniu 1993 roku został Krzysztof Hubicki,
redaktorem technicznym od kwietnia 2000 roku był Grzegorz Hubicki, sekretarzami redakcji
były kolejno: Iwona Rożej, Aleksandra Dąbrowska, Monika Regulska.
W związku z tym, chciałbym podziękować zespołowi redakcyjnemu, który w ostatnich latach
uszczuplił się. W roku 2012 ubyła, jakże potrzebna, sekretarz redakcji kol. Monika Regulska,
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która ogarniała całość, starając się zbierać materiały do każdego wydania Biuletynu,
przypominać o terminach składania publikacji itd. Od tego czasu praca zespołu w tym
zakresie napotykała niejednokrotnie na problemy. Dziękuję również niezawodnemu redaktorowi technicznemu kol. Grzegorzowi Hubickiemu. To dzięki jego inspiracjom domknęliśmy
projekt kolorowego e-wydania Biuletynu, którego przygotowanie zabierało co kwartał wiele
żmudnych godzin pracy, a począwszy od numeru 69 otrzymywało kolorową okładkę.
Dziękuję także wszystkim koleżankom i kolegom stale współpracującym z redakcją,
wspierającym swoimi publikacjami kolejne wydania. Szczególnie kol. Marianowi Garusowi,
który systematycznie dostarczał informacji z imprez górskich Oddziału, jak również
kol. Julianowi Ślusarczykowi za udostępnianie zdjęć do artykułów. Zdaję sobie sprawę,
że nie każdy wydany numer naszych Czytelników w pełni satysfakcjonował. Mam jednak
nadzieję, że większość publikacji i informacji w nim zawartych spełniło Państwa oczekiwania. Jeszcze raz pragnę podziękować wszystkim za wspólny wysiłek w tworzeniu Biuletynu
Informacyjnego Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
na przestrzeni 27 lat.
redaktor naczelny
Krzysztof. R. Hubicki

Zanim pójdziesz na wycieczkę
Poniżej numery alarmowe, które warto znać.
997 – Policja
998 – Straż Pożarna
999 – Pogotowie Ratunkowe
112 – Europejski Numer Służb Ratowniczych
985 – Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
601 100 100 – Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
601 100 300 – Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
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zdjęcie na pierwszej stronie:
K.. Hubicki – Zamek w Ogrodzieńcu

