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Zarząd Oddziału Krakowskiego PTTK 
składa swoim członkom i sympatykom  

wszystkiego najlepszego  
z okazji nadchodzących  

Świąt Bożego Narodzenia,  
a w 2017 roku 

dużo zdrowia i sukcesów  
zarówno w życiu osobistym  

jak i zawodowym  
oraz niezapomnianych 

 wrażeń z wycieczek 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdania roczne za 2016 rok 

 

Przypominamy o składaniu sprawozdań rocznych ze stanu organizacyjnego i działalności 

programowej jednostek organizacyjnych Oddziału Krakowskiego PTTK za rok 2016, które 

należy sporządzić na dostarczonych formularzach w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 

9 stycznia 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.  

 

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 
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Komisja Turystyki Narciarskiej zaprasza 

 

Komisja Turystyki Narciarskiej zaprasza chętnych turystów do udziału w imprezach zimo-

wych, 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 2017. 

 

Imprezy własne organizowane przez KTN Oddziału Krakowskiego PTTK  

 

L.p. Impreza Termin Prowadzenie 

1. 
Gotkowice – Dział I – Dział II – Kamieniec 461 m – Kosmołów – Zadole 
Kosmołowskie – Szlak Orlich Gniazd – Gotkowice  
Sprzęt: narty śladowe 

07.01.2017 M. Garus 

2. 
Ciche Dolne – Ostrysz – Zadkowski Wierch – Ciche Dolne 
Sprzęt: narty śladowe 

04.02.2017 M. Garus 

3. 
Mszana Dolna – Adamczykowa – Potaczkowa – Góra Chabówka –
Potaczkowa – Adamczykowa – Mszana Dolna 
Sprzęt: narty śladowe 

18.02.2017 H. Zacharska 

4. 
Poręba Górna – Tobołów – Suchora  – Kopana Droga – Stare Wierchy – 
Jaworzyna – Jasionów – Poręba Górna 
Sprzęt: narty śladowe   

11.03.2017 M. Garus 

5. 

Zakończenie sezonu narciarskiego – Jaworzyna Kamieniecka 
Lubomierz Rzeki – Dolina Kamienicy – Jaworzyna Kamieniecka – Dolina 
Kamienicy – Lubomierz Rzeki 
Sprzęt: narty śladowe   

01.04.2017 H. Zacharska 

 

Imprezy organizowane przez KTN Zarządu Głównego PTTK  
oraz innych organizatorów 

 

1. 11-15.01.2017 – XLIX Rajd Narciarski po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej na nartach 
śladowych – Domaniewice  k/Wolbromia    
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. 18-22.01.2017 – Towarzyskie Spotkanie Narciarzy (TSN) „Beskidy 2017” – Pensjonat „Za 

Borem” Zubrzyca Górna  
 

3. Organizator: KTN Oddział  PTTK „Podbeskidzie” w Bielsku-Białej, ul. Wzgórze 9. Zgłoszenia w 
Biurze Oddziału PTTK „Podbeskidzie” do dnia 16.12.2016 r.  
Sprzęt: narty skiturowe 
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4. 15-19.02.2017 – I Szkoleniowy Zlot Narciarski – narty śladowe: Krempna w Beskidzie Niskim    
Organizator: Klub Turystyki Narciarskiej „Szuraczek” PTTK Kościerzyna. Kontakt kol. Ryszard 
Gerszewski, e-mail: rys23@o2.pl 
Sprzęt: narty śladowe i skiturowe 
 

5. 22-26.02.2017 – XXXV 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. 
 

6. 09-12.03.2017 – XVII Spotkanie Narciarzy Śladowych – Sudety  (Schronisko Izerski Stóg) 
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.  
Możliwość doszkolenia i przedłużenia uprawnień przodownika turystyki narciarskiej.  
Sprzęt: narty śladowe 
 

7. 05-09.04.2017 – XII 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). 
 

12.12.2016 r.  „Maroko – niesamowita podróż” – Jacek Płonczyński 
09.01.2017 r.  „W 150 rocznicę Powstania Polskiego na Syberii – Na Trakcie Wokół-bajkalskim”  

– Jerzy Bogusław Nowak 
16.01.2017 r.  „ W Alpach Francuskich” – Wojciech Komusiński 
23.01.2017 r.  „Parki Narodowe wyżyn Kordylierów Środkowych” – Jarosław Balon 
30.01.2017 r.  „Kalifornia – Sierra Nevada - Yosemite” – Maria Skupień 
06.02.2017 r.  „Izrael – współczesność i historia” – Jacek Piekarski 
13.02.2017 r.  „Szumawa – góry odzyskiwane” cz. 1 – Jerzy Mikulec 
20.02.2017 r.  „Szumawa – góry odzyskiwane” cz. 2 – Jerzy Mikulec 
27.02.2017 r.  „Walery Eljasz-Radzikowski”  – Urszula Ormicka 
06.03.2017 r.  „Czarowny Pirin” – Andrzej Łączyński 
13.03.2017 r.  „ Dolpo – Himalaje Zachodniego Nepalu” – Kazimierz Kluczewski 
20.03.2017r.  „Znakowanie szlaków turystycznych” – Jerzy Kapłon 
27.03.2017 r.  „Siedmiogrodzkie migawki” – Józef Maślanka 
 

źródło: Komunikat Klubowy KKPTG 
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62. Zlot turystów górskich na Hali Krupowej 

 

W dniu 2 października 2016 r. przy 

schronisku PTTK na Hali Krupowej 

zakończył się 62. Zlot Turystów Górskich 

i kolejny rok górskich wędrówek dla 

członków Oddziału Krakowskiego PTTK. 

Imprezę, jak co roku, organizowała 

Komisja Turystyki Górskiej Oddziału 

Krakowskiego PTTK. Dzień Zlotu był 

słoneczny i bez deszczu, lecz z ograniczo-

nymi widokami, szczególnie na Tatry. 

Organizatorzy oceniają, że w Zlocie 

wzięło udział około 500 turystów. Wśród 

uczestników zlotu obecni byli między 

innymi członkowie Zarządu Oddziału 

Krakowskiego PTTK z Prezesem Zarządu 

kol. Januszem Worotniakiem na czele, Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, a także członkowie 

oddziałowych komisji problemowych, klubów i kół zrzeszonych w Oddziale Krakowskim 

PTTK.Wędrowano do schroniska ze wszystkich okolicznych miejscowości i wszystkimi 

możliwymi turystycznymi szlakami z: Juszczyna, Przełęczy Krowiarki, Przełęczy 

Zubrzyckiej, Sidziny, Skawicy, Zawoi. Tradycyjnie o godzinie 12.00 uczestnicy spotkali się 

przy kaplicy Matki Boskiej Opiekunki Turystów pod szczytem Okrąglicy, gdzie mszę św. 

odprawił ks. prof. Maciej Ostrowski. 

Po zakończeniu mszy św. uczestnicy przeszli pod schronisko PTTK na Hali Krupowej, gdzie 

odbył się konkurs wiedzy o zlocie i Beskidzie Żywieckim oraz uroczyste zakończenie 

tegorocznego zlotu. W konkursie wiedzy wzięły udział cztery zespoły, w tym trzy ze Szkoły 

Podstawowej nr 53, oraz jeden reprezentujący Klub Turystyczny „Promyki Słońca” 

z Oddziału Hutniczo-Miejskiego PTTK w Krakowie. 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 trzy pierwsze równo-

rzędne I miejsca i jedno drugie. Nagrody w postaci przewodników i wydawnictw turystycz-

nych ufundowane przez COTG w Krakowie i Oddział Krakowski PTTK otrzymali za zajęcie 

I miejsca: zespół nr 1 (reprezentujący Szkolę Podstawową nr 53 z Krakowa) w składzie: 

Horodecki Piotr, Natanek Leon i Pyka Wiktoria; zespól nr 2 (ze Szkoły Podstawowej nr 53) 

w składzie: Olchawa Nikodem, Rokicki Oskar i Kwieciński Eryk; zespół nr 4 (reprezentujący 

Klub Turystyczny „Promyki Słońca”) w składzie: Potoniec Maja, Sendorek Wojciech 

i Waligóra Mikołaj, a za zajęcie II miejsca zespół nr 3 (reprezentujący Szkołę Podstawową 

nr 53) w składzie: Mróz Marian, Rodzińska Nadia i Golec Jan. Nagrody wręczał Prezes 

Oddziału Krakowskiego PTTK kol. Janusz Worotniak w towarzystwie kol. Barbary Kic 

Przewodniczącej Oddziałowej Komisji Turystyki Górskiej. 

W rywalizacji zlotowej o puchary Marszałka Województwa Małopolskiego w grupie osób 

dorosłych zwycięstwo i I miejsce przypadło kolegom z Klubu Turystycznego „Promyki 

Słońca” z Oddziału Hutniczo-Miejskiego PTTK w Krakowie – 55 uczestników, II miejsce 

kolegom z Oddziału Hutniczo-Miejskiego PTTK w Krakowie 48 uczestników, a III miejsce 

podobnie jak w roku ubiegłym reprezentantom koła nr 1 „Pielgrzym” – 23 osoby. Okazałe 

puchary ufundowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zwycięskim 

drużynom wręczył Prezes Oddziału Krakowskiego PTTK kol. Janusz Worotniak. 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.  
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Laureaci  rywalizacji zlotowej o puchar Marszałka Województwa Małopolskiego w grupie osób dorosłych.  

Przedstawiciele Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laureaci  rywalizacji zlotowej o puchar Zarządu Oddziału Krakowskiego PTTK  w grupie młodzieżowej. 

Przedstawiciele Koła PTTK nr 8 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych 

i Słabowidzących w Krakowie. 

 

W rywalizacji o puchary Zarządu Oddziału Krakowskiego PTTK w grupie młodzieżowej 

szkolnej zwyciężyła po raz 10-ty drużyna reprezentująca Szkolne Koło PTTK nr 22 ze Szkoły 

Podstawowej nr 53 z Krakowa – 50 uczestników, a II miejsce zajęła młodzież z Koła PTTK 

nr 8 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabo-

widzących z Krakowa – 14 osób. III miejsca ze względu na brak zgłoszonych uczestników – 

nie przyznano. Puchary młodym turystom wręczył Prezes Oddziału Krakowskiego PTTK 

kol. Janusz Worotniak. Młodzieży szkolnej również serdecznie gratulujemy. 

W grupie osób dorosłych, oprócz wcześniej wymienionych kół, licznie reprezentowane były: 

Koło PTTK nr.27 ze Skawiny, koło PTTK nr 45 z Krakowa oraz Zrzeszenie Sportu i Tury-

styki „Ogniwo” z Krakowa. 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 rozprowa-

dzali odpłatnie pamiątkowa odznakę zlotową. 
Przygotował Marian  Garus – KTG,  

zdjęcia  Julian Ślusarczyk  
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Zakończenie „Rajdu na raty” 

 

W dniu 18 września 2016 r. przy schronisku PTTK na 

Magurce Wilkowickiej w Beskidzie Małym zakoń-

czył się tegoroczny 50. Jubileuszowy „Rajd na raty – 

Siedem Wierchów Beskidzkich”. Organizatorem 

Rajdu była Oddziałowa Komisja Turystyki Górskiej. 

Rajd, którego od lat głównym celem jest propagowanie zdobywania Górskiej Odznaki 

Turystycznej i poznawanie piękna polskich Beskidów miał w br. następujące punkty etapowe: 

 

 

 Bacówka PTTK na Maciejowej (Gorce) (rozpoczęcie) I etap 24 kwietnia 
 Kiczora nad Zawoją (Beskid Makowski) II etap 8 maja 
 Koziarz (Beskid Sądecki) III etap 22 maja  
 Borsuczyny (Gorce) IV etap 5 czerwca 
 Trzy Korony (Pieniny) V etap 19 czerwca 
 Babia Góra (Beskid Żywiecki) VI etap 4 września 
 Magurka Wilkowicka (Beskid Mały) (zakończenie)  VII etap 18 września 
 

 

Tegoroczny Rajd nie cieszył zbyt dużym zainteresowaniem turystów, chociaż pogoda 

dopisywała. Większość etapów rajdu odbywała przy pięknej, słonecznej pogodzie, 

umożliwiającej turystom podziwianie niepowtarzalnego uroku polskich Beskidów. Powodem 

był przede wszystkim niewielki udział członków i sympatyków Koła Grodzkiego PTTK, 

spowodowany regulacjami prawno-finansowymi zasad organizowania wycieczek autokaro-

wych. W tegorocznej imprezie wzięło udział około 85 uczestników, a 60 osób ukończyło 

Rajd i „zaliczyło” minimum cztery z siedmiu szczytów – etapów, otrzymując pamiątkową 

plakietkę. Nie zawiodła młodzież ze szkolnych kół PTTK zrzeszonych w naszym oddziale. 

Najliczniej brali udział w rajdzie uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 53 (koło PTTK nr 22), 

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. Po raz kolejny należą 

się serdeczne podziękowania opiekunom i wychowawcom z tych kół m.in. kol. kol. Izabeli 

Mytnik, Ewie Pawlak, Włodzimierzowi Mytnikowi, Krzysztofowi Kordylewskiemu. 

W grupie dorosłych, aczkolwiek mniej licznie niż w latach poprzednich, reprezentowane było 

Koło Grodzkie PTTK. Liczną grupę stanowili także członkowie Koła nr 45, którzy 

uczestniczyli we wszystkich etapach Rajdu. Podziękowania należą się również Oddziało-

wemu BORT, który w tym roku z powodzeniem włączył do swojego programu (po dłuższej 

przerwie) imprezy rajdowe. Organizatorzy apelują do członków pozostałych kół zrzeszonych 

w Oddziale Krakowskim PTTK o propagowanie aktywnego wypoczynku w górach poprzez 

zdobywanie Górskiej Odznaki Turystycznej i udział w przyszłorocznej edycji „Rajdu na raty” 

Na wyznaczonych szczytach – punktach etapowych w godz. 12-14 dyżurowali członkowie 

Oddziałowej Komisji Turystyki Górskiej dokonując uczestnikom potwierdzeń w dziennicz-

kach rajdowych i potwierdzając zdobycie punktów do Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK. 

Na ostatnim etapie Rajdu członkowie KTG dokonywali potwierdzenia okolicznościowym 

stemplem Rajdu. Tradycyjnie wszyscy turyści, którzy zgodnie z regulaminem ukończyli 

„Rajd” otrzymali z rąk organizatorów pamiątkową plakietkę. 
 

 

przygotował Marian Garus – KTG 
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Składki członkowskie w roku 2017 

 

składka normalna: 45,00 zł  (za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017) 

składka ulgowa: 25,00 zł  (za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017) 

składka ulgowa młodzieżowa: 20,00 zł  (za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017) 

składka ulgowa młodzieżowa  

niepełna: 10,00 zł  (za okres od 1 września do 31 grudnia 2017) 

 

Poniżej przedstawiamy wyciąg z uchwały nr 148/UZ/2016 Zarządu Oddziału Krakowskiego 

PTTK w sprawie wysokości składek członkowskich w Oddziale Krakowskim na rok 2017. 

[...]  
4. Składkę członkowską za rok 2017 należy wnieść jednorazowo najpóźniej do dnia: 

- 31 marca 2017 r. (dla członków przedłużających przynależność do PTTK), 

- 31 grudnia 2017 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 2017 do dnia 31 marca 2017 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 2017 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 2017 wynosi:  

15,00 zł   składka normalna 

  8,00 zł   składka ulgowa 

  6,00 zł   składka ulgowa (przysługuje uczniom szkół do poziomu szkoły ponadgimnazjalnej). 

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, 

- 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: 

- opiekunowie szkolnych kół PTTK, 

- osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia, 

- młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca (do ukończenia 26 roku życia). 

13. Zwolnieni z opłacania składki członkowskiej: 

- członkowie honorowi PTTK; 

- dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych do ukończenia nauki w szkołach 

  ponadgimnazjalnych dziennych (do ukończenia 20 roku życia); 

- dzieci i młodzież ze szkół specjalnych do ukończenia nauki w szkołach 

  ponadgimnazjalnych dziennych (do ukończenia 20 roku życia); 

- uczniowie z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia nauki w szkołach ponadgimnazjalnych 

  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.[...] 
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Zima z B.O.R.T. 

 

W okresie od 7 stycznia do 26 marca 2017 roku BORT 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. 
 

07.01.2017 (sobota)  – narty i baseny Białka Tatrzańska 
08.01.2017 (niedziela)   – narty i baseny  Orawice 
14.01.2017 (sobota)  – narty Koninki 
15.01.2017 (niedziela)  – narty i baseny Orawice 
21.01.2017 (sobota)  – narty i baseny  Zakopane, dla chętnych spacer 
22.01.2017 (niedziela)  – narty i baseny Białka Tatrzańska 
28.01.2017 (sobota)  – narty Hala Miziowa, Pilsko 
29.01.2017 (niedziela)  – narty Myślenice – Chełm, dla chętnych spacer 
04.02.2017 (sobota)  – narty i baseny Orawice 
05.02.2017 (niedziela)  – narty Koninki 
11.02.2017 (sobota)  – narty Wisła, dla chętnych spacer 
12.02.2017 (niedziela)  – narty i baseny Białka Tatrzańska 
18.02.2017 (sobota)  – narty Hala Miziowa, Pilsko 
19.02.2017 (niedziela)  – narty i baseny Orawice 
25.02.2017 (sobota)  – narty i baseny Zakopane, dla chętnych spacer 
26.02.2017 (niedziela)  – narty Myślenice – Chełm, dla chętnych spacer 
04.03.2017 (sobota)  – narty Szczyrk, dla chętnych spacer 
05.03.2017 (niedziela)  – narty Koninki 
11.03.2017 (sobota)  – narty i baseny Białka Tatrzańska 
12.03.2017 (niedziela)  – narty Myślenice, Chełm, dla chętnych spacer 
18.03.2017 (sobota)  – narty Krynica, dla chętnych spacer 
19.03.2017 (niedziela)  – narty i baseny Zakopane, dla chętnych spacer 
25.03.2017 (sobota)  – narty Kluszkowce 
26.03.2017 (niedziela)  – narty i baseny Bukowina Tatrzańska 
 

 

 

Cena wyjazdu obejmuje: 

przejazd autokarem, ubezpieczenie KL i NNW, opieka pilota, przewodnik. 
 

 
Szczegółowych informacji na temat proponowanych wycieczek oraz 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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Z Kroniki Żałobnej 

 

W roku 2016 odeszli od nas na wieczną wędrówkę: 

 

Słobodzian Stefania [zm. 16.02.2016, 65 lat] – przewodnik miejski, aktywny 

członek PTTK, w tym Koła i Klubu Przewodników Miejskich, a także Klubu 

Przewodników Beskidzkich i Terenowych im. Władysława Krygowskiego. Brała 

czynny udział w wielu akcjach organizowanych przez ten klub, szczególnie zasłużyła się 

w pracy z dziećmi podczas corocznie  organizowanej akcji „Przewodnicy Dzieciom”. 

Pochowana: cm. Borek Fałęcki przy ul. Zawiłej  

 

 

 Broczkowska Jadwiga  [zm. 10.05.2016, 79 lat] – były pracownik Dyrekcji 

Okręgu Poczty i Telekomunikacji; absolwentka wielu kierunków studiów: m.in. 

ekonomii, religioznawstwa, historii sztuki; malowała, pisała artykuły i wiersze 

o tematyce krajoznawczej,  historycznej i społecznej; prowadziła wykłady i prelekcje z za-

kresu historii sztuki m.in. w Akademii Ignatianum oraz w różnych innych środowiskach 

Krakowa, w tym wiele w PTTK, dla przewodników; z wielu publikacji na wyróżnienie 

zasługują wiersze w wydawnictwie książkowym: „Na karpackich szlakach”, a także w wielu 

innych wydawanych przez Podgórskie Stowarzyszenie Sztuk Wszelkich im. Karola Wojtyły, 

gdzie aktywnie działała społecznie; uczestniczyła w zbiorowych i indywidualnych wystawach 

malarstwa; od roku 1975 członek PTTK – Koło PTTK nr 71 „Łączność”, gdzie pełniła różne 

funkcje i uczestniczyła w wycieczkach krajoznawczych; od 2005 roku związana aktywnie z 

Komisją Krajoznawstwa, Historii i Tradycji; gdzie prowadziła liczne prelekcje, wykłady 

i spotkania, przedstawiając walory przyrodnicze, podobnie jak w wierszach, osadzone 

w warstwy kulturowe; popularyzatorka walorów krajoznawczych (turystyki krajoznawczej) 

w szerokim zakresie; Instruktor Krajoznawstwa Polski. 

Pochowana: urna z prochami złożona w katakumbach kościoła Najświętszej Rodziny w 

Nowym Bieżanowie ul. Aleksandry 1 w Krakowie. 

Oznaczona: Srebrną Honorową Odznaką PTTK.  

 

 

Łaszkiewicz Jerzy  [zm. 26.06.2016, 85 lat] – Członek Honorowy Oddziału 

Krakowskiego PTTK; aktywny członek Krakowskiego Klubu Przodowników 

Turystyki Górskiej od chwili jego założenia; posiadał wiele wyróżnień w swoim 

środowisku zawodowym i turystycznym m.in. ZG PTTK, KTG ZG PTTK, Ministra Sportu 

i Turystyki. 

Pochowany: cm. Batowice kw. CCCXX, rz.4 m. 1. 

 

 

 Nowacki Kazimierz  [zm. 29.09.2016, 92 lata] – Członek Honorowy Oddziału 

Krakowskiego PTTK, uczestnik Zjazdu Połączeniowego Polskiego Towarzystwa 

Krajoznawczego z Polskim Towarzystwem Tatrzańskim w dniach 14-15 grudnia 

1950 roku; w 1951 r. założyciel koła nr 1 „Nafta” Oddziału Krakowskiego PTTK i pierwszy 

jego prezes do roku 1963; w latach 1951-52 i 1957-1974 dwukrotnie zastępca prezesa oraz 

trzykrotnie sekretarz zarządu Oddziału Krakowskiego PTTK; w latach 1973-1982 działacz 

Komisji Zarządu Okręgu i sekretarz Wojewódzkiej Komisji Przewodnickiej; w Kole 

Przewodników Beskidzkich Oddziału Krakowskiego PTTK pełnił funkcję zastępcy prezesa, 

a w latach 1987-89 sekretarza Koła; jako przedstawiciel Zarządu Głównego PTTK w latach 



biuletyn informacyjny 90 11 

1974-77 członek Rady Naczelnej GOPR; w latach 1987-1989 oraz 1995-2001 członek 

Komisji Krajoznawstwa, Historii i Tradycji Zarządu Głównego PTTK; równocześnie od 1993 

roku członek Klubu Przewodników Beskidzkich i Terenowych im. Władysława Krygow-

skiego; dzięki jego inicjatywie i usilnym zabiegom jedna z krakowskich ulic została nazwana 

im. Władysława Krygowskiego. 

Pochowany: cm. Borek Fałęcki  ul. Zawiła. 

Odznaczony: Srebrnym Krzyżem Zasługi (1964), Złotym Krzyżem Zasługi (1978), medalami 

„Zasłużony dla Ziemi Krakowskiej”, „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”, „Zasłużony dla 

Miasta Tarnowa”, „Zasłużony dla Miasta Krakowa”, „Zasłużony Działacz Turystyki” w 

stopniu złotym, Złotą Honorową Odznaką PTTK, odznaką „Zasłużony w pracy Wśród 

Młodzieży”. 

 

 

 


 

 

 

 Kopeć Stanisław [zm. 14.06.2016, 93 lata] – żołnierz Batalionów Chłopskich, 

działacz PSL, taternik, alpinista, grotołaz, członek Klubu Wysokogórskiego 

Kraków, przewodnik tatrzański, od roku 1966 członek Koła Przewodników 

Tatrzańskich im. Macieja Sieczki w Krakowie, uczestnik wielu wypraw w góry wysokie. 

Pochowany cm. Batowice kw. XI  rz. 10 m. 9 

 

 

 Konon Eugeniusz  [zm. 09.09. 2016, 75 lat] – taternik, przewodnik tatrzański 

III klasy, od roku 1978 członek Koła Przewodników Tatrzańskich im. M. Sieczki 

w Krakowie. 

Pochowany: cm. w Świątnikach Górnych 

 

 

Dobrowolski Jacek [zm. 14.10.2016, 82 lata] – przewodnik tatrzański II klasy 

(1977), instruktor przewodnictwa PTTK, narciarz, uczestnik wyprawy w 

Hindukusz w roku 1974; członek Koła Przewodników Tatrzańskich im. Macieja 

Sieczki w Krakowie, który pełnił różne funkcje w zarządzie. Odznaczony Krzyżem Kawaler-

skim Orderu Odrodzenia Polski i wieloma innymi odznaczeniami resortowymi. 

Pochowany: cm. Rakowice kw. XXX rz. zach. m. 8 

 

 

 Machalica Anna [zm. 20.10.2016, 92 lata] – przewodnik tatrzański, członek 

Klubu Przewodników Tatrzańskich im. M. Sieczki. 

Pochowana” cm. Salwatorski sektor SC3 rz. 9 m. 5 
 

 

opracował Julian Ślusarczyk 
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Sympozjum Górskie KTG ZG PTTK 

 

W dniu 26 listopada 2016 r. w COTG w Krakowie odbyło się doroczne Sympozjum Komisji 

Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK. Tematem przewodnim były „Tereny górskie 

i obiekty w górach na listach światowych UNESCO”. Referat wprowadzający pt. 

„Krajoznawstwo w górach” wygłosił dr inż. Włodzimierz Łęcki z Poznania – turysta, 

krajoznawca, działacz PTTK, dziekan Kręgu Seniorów (członków Honorowych Towarzy-

stwa), autor i współautor 85 

książek krajoznawczych, 

przewodników i monografii 

dotyczących głównie Wiel-

kopolski. Skupił się w 

swoim wystąpieniu na 

przedstawieniu  szczegól-

nych  walorów, wyjątkowo-

ści i niepowtarzalności gór-

skiego krajobrazu. Kolej-

nym prelegentem był Jacek 

Płonczyński – przewodni-

czący Rady Krakowskiego 

Klubu Przodowników Tury-

styki Górskiej w Krakowie, 

który przedstawił historię 

50. lat działalności powstałego w 1966 r., a obchodzącego w bieżącym roku swój jubileusz 

Klubu skupiającego Przodowników Turystyki Górskiej z Krakowa i okolic. Kolejny prelegent 

Stanisław Sieradzki – przewodnik beskidzki i działacz PTTK z Sanoka, przedstawił temat 

Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery UNESCO „Karpaty Wschodnie” utworzonego na 

terenie Polski, Ukrainy i Słowacji. Ilustrowana zdjęciami prezentacja przybliżyła zebranym 

obszar, zasady i zakres działania rezerwatu ukazując przyrodę wchodzących w jego skład 

trzech Parków Narodowych i dwóch Parków Krajobrazowych na terenie sąsiadujących ze 

sobą państw. Dr Grażyna Holly z Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego Bieszczadzkiego Parku 

Narodowego przybliżyła zebranym temat „Drewniane cerkwie w Karpach Wschodnich 

wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO”. 

Przedstawiła zebranym architekturę poszczególnych obiektów sakralnych z terenu Polski, 

Ukrainy i Słowacji z uwzględnieniem typów cerkwi występujących na tym obszarze oraz 

ukazała ich bogate wyposażenie i niepowtarzalne piękno. Ostatnim prelegentem był Andrzej 

Szczepek – przewodnik beskidzki z Koła Przewodników Beskidzkich im. R. Reinfussa 

z Krakowa, który opowiadał o organizowanej od kilku lat w Komańczy „Harasymiadzie”, 

imprezie upamiętniającą poetę Jerzego Harasymowicza. W przerwie sympozjum rozlosowano 

wśród uczestników książkowe wydawnictwa i mapy o tematyce turystycznej. Autorem 

programu sympozjum był Andrzej Łączyński – przewodniczący Podkomisji Programowej 

KTG ZG PTTK. 
 

przygotował Marian Garus 

zdjęcie Julian Ślusarczyk 
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51. Rajd na raty „Siedem Wierchów Beskidzkich” 

 

Komisja Turystyki Górskiej Oddziału Krakowskiego PTTK zaprasza w roku 2017 na trasy 

51. edycji Rajdu na raty „Siedem Wierchów Beskidzkich”. Warunkiem ukończenia Rajdu jest 

potwierdzenie udziału w 4 z 7 etapów Rajdu. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą Rajd 

otrzymają na jego zakończeniu pamiątkowe plakietki. Rozpoczęcie sezonu turystyki górskiej 

w Małopolsce pod nazwą „Wiosna 2017” odbędzie się na Turbaczu 23 kwietnia 2017 r. 

Komisja Turystyki Górskiej Oddziału Krakowskiego PTTK będzie głównym organizatorem.  

Otwarcie sezonu będzie zarazem pierwszym etapem rajdu. Wszystkie przedstawiamy poniżej. 

Etapy rajdu:  

 Turbacz (Gorce) (rozpoczęcie) I etap 23 kwietnia 
 Dzwonkówka (Beskid Sądecki) II etap 14 maja 
 Hala Kamińskego (Beskid Żywiecki) III etap 28 maja  
 Klimczok (Beskid Śląski) IV etap 11 czerwca 
 Koskowa Góra (Beskid Średni) V etap 25 czerwca 
 Potaczkowa (Gorce) VI etap 3 września 
 Lubogoszcz (Beskid Wyspowy) (zakończenie)  VII etap 17 września 
 

przygotował Marian Garus – KTG 

 

 

 
 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schronisko PTTK im. Władysława Orkana na Turbaczu  

zdj. K. R. Hubicki (2011) 

 

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 30 listopada 2016 r. 

zdjęcie na pierwszej stronie: J. Ślusarczyk – Sokolica. Kierunkowskaz w drodze na Babią Górę. 
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