Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!
Polskie
Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze
to
najstarsze
działające w Polsce stowarzyszenie skupiające turystów i krajoznawców.
Powstało w 1950 roku z połączenia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. PTTK jest prawnym następcą oraz
spadkobiercą tradycji, dorobku ideowego a także majątku tych Towarzystw.

Od początku swego istnienia Polskie Towarzystwo TurystycznoKrajoznawcze ma za zadanie upowszechnianie turystyki kwalifikowanej we
wszystkich jej formach. Propaguje także krajoznawstwo, popularyzując
wiedzę o atrakcyjnych turystycznie regionach Polski. Stawia przy tym nacisk
na turystykę aktywną, która łączy wartości poznawcze ze zdrowym
wypoczynkiem. Nie trzeba nikogo przekonywać, jakie to niesie korzyści,
zarówno dla jednostki, jak całego społeczeństwa. Jest oczywiste, że warto
promować taki „produkt”.
Przesłaniem ideowym PTTK kieruję się, przekazując na Państwa ręce
niniejszy biuletyn. Liczę, że przybliży Czytelnikom szczytne cele PTTK
i zachęci do udziału w wycieczkach, rajdach i wyprawach, organizowanych
przez to stowarzyszenie a w szczególności przez Hutniczo-Miejski Oddział
PTTK w Krakowie. Promocja Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
może wydać się nieco subiektywna, ale nie jest bezpodstawna, gdyż
działalność naszego Oddziału polega właśnie na różnorodnych formach
uprawiania turystyki. Każdy znajdzie tu coś dla siebie, bez względu na wiek
i stopień zaawansowania turystycznego. Gwarantuje to bogata oferta
turystyczna przygotowywana przez liczne koła i kluby działające przy
Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie. Nie trzeba być członkiem
PTTK, aby z tej oferty skorzystać. Być może Czytelnicy biuletynu zasilą
kręgi turystyczno-krajoznawczych pasjonatów, gotowych poświęcić swój
czas, siły i umiejętności w pracy społecznej pod egidą Polskiego
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
Prezes
Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK
w Krakowie

Eugeniusz Halo

Hutniczo-Miejski Oddział PTTK w Krakowie
www.pttkhts.hg.pl

e-mail: pttkhts@pttkhts.hg.pl

ZARZĄD ODDZIAŁU
Prezes
Wiceprezes
Sekretarz
Skarbnik
Członkowie

Eugeniusz Halo
Maciej Stokaluk
Mirosława Kokosińska-Pacholarz
Monika Mazurek
Janusz Pustułka
Władysław Aksamit
Robert Halo
Stefan Jurkowski
Bogusław Müller
Mariusz Suma
Grzegorz Szczotka

Hutniczo-Miejski Oddział PTTK w Krakowie
ul. Bulwarowa 37
31-751 Kraków
tel.
12 680 48 20
tel./fax 12 644 08 63
tel. kom. 508 215 490
e-mail:
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pttkhts@pttkhts.hg.pl
www.pttkhts.hg.pl

Komisja Turystyki Górskiej
http://www.ktg.hg.pl

e-mail: ktg@ktg.hg.pl

ZARZĄD
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz
Członkowie

Edward Zajma
Renata Martemianow
Krystyna Kania-Zajma
Tadeusz Szafrański
Ryszard Wawiórko
Jan Ślazik
Stanisław Grabowski
Jacek Sania

Głównym zadaniem Komisji Turystyki Górskiej jest popularyzacja turystyki górskiej i wiedzy
o górach, zachęcanie do poznawania gór i wszystkiego, co z nimi związane, a także propagowanie
Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK i idei jej zdobywania. W skład Komisji wchodzą doświadczeni
przodownicy GOT, którzy służą pomocą i fachową wiedzą w kwestiach związanych z turystyką górską, jak
również w sprawach turystycznego zagospodarowania gór.
Komisja Turystyki Górskiej jest organem nadzorującym zdobywanie najpopularniejszej odznaki
turystycznej, jaką niewątpliwie jest Górska Odznaka Turystycznej PTTK. Służy pomocą w regulaminowym
wypełnianiu Książeczek GOT, potwierdzaniu przebytych tras, a także udziela informacji w zakresie zasad
zdobywania poszczególnych stopni GOT.
W ramach Komisji Turystyki Górskiej przy Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie funkcjonuje
Terenowy Referat Weryfikacyjny GOT, który posiada uprawnienia do weryfikowania zdobywanych
punktów GOT i przyznawania odznak popularnej i małych GOT. Przyznanie odznak GOT PTTK odbywa się
na podstawie regulaminowo wypełnionej książeczki GOT. W przypadku dużych odznak GOT oraz odznaki
„Za Wytrwałość” książeczkę do weryfikacji należy przedkładać Centralnemu Referatowi
Weryfikacyjnemu GOT (31-010 Kraków ul. Jagiellońska 6/6a).
Uprawnienia na pasmo górskie
Beskidy
Zachodnie

Beskidy
Wschodnie

Sudety

Góry
Świętokrzyskie

Tatry

Terenowy
Referat Weryfikacyjny
GOT

Przewodniczący

Edward Zajma











Wiceprzewodniczący

Ryszard Wawiórko







Sekretarz

Jan Ślazik





Członek TRW

Tadeusz Szafrański





Marek Prostacki
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W roku 2011 Komisja Turystyki Górskiej zorganizowała kilka atrakcyjnych wycieczek. Dwie z nich wiodły
na szczyty Tatr Wysokich. W dniu 16.06.2011 roku zdobyto słynny słowacki Krywań (słow. Kriváň,
2494 m n.p.m.). Miesiąc później, w dniu 17.07.2011 roku odbyła się wspaniała wędrówka w poprzek Tatr
Zachodnich. Ekscytujący trekking rozpoczynał się na Słowacji, potem wiódł przez osobliwe Otargańce,
najwyższą kulminację na trasie Raczkową Czubę (słow. Jakubina, 2194 m n.p.m.), następnie przez
graniczny Jarząbczy Wierch (słow. Hrubý vrch, 2137 m n.p.m.) i Kończysty Wierch (słow. Končista,
2002 m n.p.m.), a potem już po polskiej stronie przez Trzydniowiański Wierch (1762 m n.p.m.) i dalej
Doliną Chochołowską.
Rok 2011 upłynął też pod znakiem Głównego Szlaku Beskidzkiego. Inicjatywa pokonywania go etapami
cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Pomysł ten był znakomitą ofertą dla osób, które z przyczyn
logistycznych nie mają możliwości przejścia całej trasy Głównego Szlaku Beskidzkiego „jednym cięgiem”.
Stał się też wspaniałą alternatywą dla osób, które nie są w stanie wygospodarować odpowiedniej ilości
czasu wolnego na wielodniową wędrówkę. W minionym roku uczestnicy tego przedsięwzięcia pokonali
łącznie 90 km szlaku, pokonując w pięciu etapach odcinek od Ustronia do Przełęczy Glinne. Projekt ten
będzie kontynuowany w kolejnych latach. Będzie trwał dopóty, dopóki nie dotrzemy do Wołosatego,
na wschodni koniec Głównego Szlaku Beskidzkiego.

Migawki z Głównego Szlaku Beskidzkiego
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Komisja Turystyki Pieszej
www. pttkhts.hg.pl/ktp/ktp.html

e-mail: pttkhts@pttkhts.hg.pl

ZARZĄD
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz
Członkowie

Czesław Wójcik
Bogdan Müller
Krystyna Halo
Władysław Rusek
Małgorzata Jurkowska
Teresa Jurkowska-Gawryłow
Robert Halo
Dorota Szynal
Marian Legut

Komisja Turystyki Pieszej organizowała w 2011 roku dwa zloty turystyczne oraz wiele innych
tradycyjnych imprez, w tym takie jak: Palmy Wielkanocne, Mikołaj, spotkanie patriotyczne, Poznajemy
Kraków.
Wiosenny 45 Zlot Turystów Pieszych zorganizowano w maju z metą w Korzkwi. Udział wzięło w nim
7 drużyn, w tym 4 szkoły podstawowej z Jaworzna. Meta zlotu znajdowała się pod zamkiem w Korzkwi,
który uczestnicy zlotu mogli zwiedzać. Wspaniałe wrażenia do dziś tkwią w pamięci uczestników zlotu.
W Zlocie udział wziął Prezes Zarządu Oddziału Eugeniusz Halo.
Zlot był imprezą finansowaną przez Gminę Zabierzów, Federację Hutniczych Związków Zawodowych
w Polsce, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników ArcelorMittal Poland SA Oddział
Kraków.
Komandorem Zlotu był kol. Czesław Wójcik, zaś regulamin przygotował kol. Władysław Rusek.
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Jesienny 46 Zlot Turystów Pieszych w Niepołomicach dostarczył wielu wrażeń ze względu na teren,
przez który przebiegały trasy turystyczne. Dzięki współpracy i pomocy Nadleśnictwa Niepołomickiego
metę Zlotu zlokalizowano obok leśniczówki Sitowiec. Były to doskonałe warunki do realizacji tras
pieszych, które i tym razem zaproponował kol. Władysław Rusek, meta miała doskonałe nagłośnienie
dzięki kol. Andrzejowi Świdrowi.
W zakończeniu wzięli udział Gospodarze Nadleśnictwa w Niepołomicach, Sekretarz Federacji Hutniczych
Związków Zawodowych w Polsce, Prezes Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie, Wiceprezes
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników ArcelorMittal Poland SA Oddział
Kraków, Zarząd Główny PTTK reprezentował członek Komisji Turystyki Pieszej Zarządu Głównego,
kol. Romuald Cholewa.
W Zlocie wzięło udział 160 osób z 6 drużyn, Komandorem Zlotu był kol. Czesław Wójcik.

Poznajemy Kraków
Imprezy pod hasłem „Poznajemy Kraków” cieszyły się również dużą frekwencją. Zorganizowano ich
łącznie 6. Prowadził kol. Bogdan Müller, znany ze wspaniałego animowania tego typu imprez i ogromu
przekazywanych arcyciekawych informacji na tematy historyczne, turystyczne i inne.

Palmy Wielkanocne
Komisja Turystyki Pieszej zorganizowała wyjazd w Niedzielę Palmową do Chełmu nad Rabą. Wzięło
w nim udział 20 osób.
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Spotkanie patriotyczne
Spotkanie patriotyczne odbyło się w miejscowości Bydlin (gmina Klucze). Wzięło w nim udział 45 osób.
Wyjazd na tę imprezę prowadził kol. Władysław Rusek.

Mikołaj
Na zakończenie sezonu zorganizowano imprezę pod hasłem „Mikołaj”. Spotkaliśmy się na terenie
Schroniska Młodzieżowego przy ul. Bulwarowej. Frekwencja dopisała a nawet zaskoczyła organizatorów.
W orszak Św. Mikołaja wcielili się Koleżanki i Koledzy z Komisji. A dzięki sponsorce, p. Małgorzacie
Mazurek, był bigos i ciepłe napoje.
W wszystkich imprezach wyjazdowych i innych wzięło udział 475 osób.
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Komisja Historii i Tradycji
www.ptthhts.hg.pl

e-mail: ptthhts@ptthhts.hg.pl

ZARZĄD
Przewodniczący
Sekretarz
Członkowie

Marek Szala
Jolanta Turkiewicz-Pustułka
Janina Pałka
Olga Płaszczewska
Grzegorz Szczotka

Komisja Historii i Tradycji jest wyspecjalizowanym organem Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK
w Krakowie. Gromadzi osoby zainteresowane historią i tradycjami zorganizowanego krajoznawstwa
i turystyki, w szczególności związanej z działalnością tutejszego oddziału PTTK i jego agend. Do jej zadań
należy zbieranie i opracowywanie materiałów historycznych dotyczących Hutniczo-Miejskiego Oddziału
PTTK, a także inspirowanie innych Komisji, Kół i Klubów PTTK do dokumentowania historii swej
działalności. Jednym z aspektów działalności Komisji jest zachęcanie do uprawiania aktywnej turystyki
poprzez popularyzację dziejów ruchu krajoznawczo-turystycznego oraz przypominanie tego, co turystyce
zorganizowanej nadaje sens i siłę. Liczne są poświęcone tej tematyce publikacje kolegów powołanych do
pracy w tej komisji. Znaczną ich część zaprezentowano na stronach internetowych Oddziału a także
w innych mediach.
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Komisji Działalności w Miejscu
Zamieszkania i Pracy
www.pttkhts.hg.pl/kkz.html
ZARZĄD
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz
Członkowie

e-mail: pttkhts@pttkhts.hg.pl
Dariusz Opalski
Adam Lemoch
Beata Halo
Elżbieta Ochyra
Zbigniew Sieja
Helena Grzywacz
Anna Trojan

Komisja Działalności w Miejscu Zamieszkania Zakładzie Pracy działająca przy Hutniczo Miejskim O/PTTK
w Krakowie ma na celu:
-

propagowanie aktywnego wypoczynku i turystyki wśród rodzin;
aktywizacja środowisk w miejscu zamieszkania i zakładzie pracy;
współpraca i pomoc jednostkom organizacyjnym PTTK przy organizacji imprez centralnych.

Komisja Działalności w Miejscu Zamieszkania i Zakładzie Pracy kontynuuje wieloletnią tradycję
organizacji Rajdu Komisji i jednodniowych wycieczek. Wychodzi z ofertą do szerokiego kręgu turystów,
od młodszego do starszego pokolenia, i pod takim kątem realizuje trasy turystyczne i krajoznawcze.
W 2011 roku zorganizowano 3 wycieczki, w których uczestniczyło 107 osób.

24 Rajd KDwMZiP – Pisary
Uczestnicy rajdu gościli w Kotlinie Kłodzkiej, gdzie poznawali uroki sudeckich szlaków. Mieli
okazję, między innymi, zdobyć najwyższy szczyt Śnieżnik (1425 m n.p.m.) i zaliczyć go do kolekcji Korony
Sudetów.

Turbacz
Naprzeciw Tatr, między doliną nowotarską a wężowatą kotliną Raby, wspięło się
gniazdo dzikich Gorców. Od romantycznych Pienin odciął je wartki Kamienicki potok,
a od spiskiej krainy odgraniczył falami bystry Dunajec. Samotnie stoją nad
wzgórzami. A wyżej jeszcze nosi głowę ociec ich rodu, zasępiony Turbacz. Nie
wiadomo, kto go chrzcił i skąd mu to miano. Może stąd, że turbanem mgły przed
deszczem owija łysą głowę, albo raczej, że widywano go zawsze w turbacji wiecznej...
Władysław Orkan „W roztokach”
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Urocza, dwudniowa wycieczka w Gorce z noclegiem w schronisku na
Turbaczu. W pamięci pozostała ta błogość gorczańskich polan, śpiew
ptaków i świerszczy, chwiejące się źdźbła trawy i przygrzewające słoneczko.
Dzięki wspaniałej pogodzie mieliśmy też rewelacyjny widok na Podhale
i skalną ścianę Tatr. Gdy popołudniem przybyliśmy pod schronisko na
Turbaczu, masyw tatrzański wyglądał tak, jakby nagle wypiętrzył się
pionowo w górę, dosłownie tak, jak opisywał je piewca Podhala Władysław
Orkan:
Stały przed nim w ogniu zachodzącego słońca: olbrzymie, krwawe... Zdawało się, że
wyskakują prosto w niebo ogromem rdzawych ścian porysowanych, przebijając błękit
w górze ostrymi szczytami.
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Beskid Makowski – Pasmo Kotonia
Jednodniowa, październikowa wycieczka, będąca kontynuacją zeszłorocznej imprezy. To najbliżej
położone Krakowa pasmo górskie, zapomniane i wciśnięte pomiędzy Beskid Wyspowy i Żywiecki, kusi
nietkniętą przyrodą i ciszą. W roku 2011 postanowiliśmy propagować wraz innymi Klubami i Komisjami
zdobywanie dużej odznaki GOT.
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Komisja Ochrony Przyrody
www.pttkhts.hg.pl/kop/kop.html

e-mail: pttkhts@pttkhts.hg.pl

ZARZĄD
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący

Mariusz Suma
Maciej Stokaluk

Komisja Ochrony Przyrody przy Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie wywodzi się z Komisji
Ochrony Przyrody i Zabytków Oddziału PTTK Nowa Huta Miasto. W 1975 roku działacze Komisji
opracowali regionalną Odznakę Przyjaciela Naturalnego Środowiska (OPNŚ), która jest weryfikowana
w Oddziale do dziś. Odznaka ta jest najstarszą odznaką o tematyce przyrodniczej w Polsce.
Oddziałowa KOP prowadzi również referat weryfikacyjny ogólnopolskiej odznaki przyrodniczej Turysta
Przyrodnik.
Regulaminy tych odznak zachęcają turystów do zwiedzania obiektów przyrodniczych na terenie naszego
kraju.
Komisja w ostatnich latach skupia się głównie na weryfikacji odznak. W latach 2009 - 2010
prowadziliśmy zorganizowaną przez KOP ZG PTTK akcję promocji odznak o tematyce przyrodniczej
wśród młodzieży szkolnej. W 2011 roku Komisja zweryfikowała 40 odznak OPNŚ w różnych stopniach.

Żywiecki Park Krajobrazowy Pilsko

Gorczański park Narodowy Salamandra (symbol
parku)

Pieniński Park Narodowy Sokolica reliktowe sosny
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Klub Turystyki Górskiej „Wierch”
www.ktg.hg.pl

e-mail: ktg@ktg.hg.pl

ZARZĄD
Prezes
Wiceprezes
Sekretarz
Skarbnik
Członkowie

Eugeniusz Halo
Agata Karwowska
Ewa Skrzyńska
Jan Ślazik
Beata Halo
Jan Kantor
Andrzej Sieja

Klub Turystyki Górskiej „Wierch” powstał w 2010 roku. Rok 2011 był zatem rokiem rocznicowym. Mimo
młodego wieku Klub liczy już 130 członków. W 2011 roku legitymacje członkowskie otrzymało
27 nowych osób. KTG „Wierch” zrzesza pasjonatów wędrówek górskich i wszystkiego, co z górami
związane – zarówno specyficznej przyrody, jak też kultury, tradycji i historii regionów górskich.
W roku 2011 Klub Turystyki Górskiej „Wierch” przygotował 28 imprez wyjazdowych (w tym
6 wielodniowych). Repertuar wycieczkowy przygotowywany przez Klub Turystyki Górskiej „Wierch” jest
bogaty i różnorodny. Każdy może znaleźć w nim coś dla siebie. Są góry wysokie, ale są też niskie, są trasy
długie, ale są też i krótkie, są wycieczki jednodniowe i również wielodniowe. Oto krótkie kalendarium
roku 2011:
w styczniu zdobyty został w trudnych warunkach najwyższy szczyt Beskidu Śląskiego, Skrzyczne,
zaś w lutym odbyły się piękne zimowe wędrówki przez Pasmo Polic i na Iwaniacką Przełęcz;
w marcu odbyła się już w klimatach przedwiośnia wycieczka na Obidzę przez pieniński wąwóz
Biała Woda, a kilkanaście dni później celem stało się Pasmo Pewelskie;
w kwietniu odbyła się lekka wiosenna wędrówka przez Masyw Kamiennika, poprzedzona wizytą
na Kudłaczach, na uroczystym otwarciu górskiego sezonu turystycznego;
czerwiec minął pod znakiem bieszczadzkich połonin i lasów bukowych. Wędrówka po
Bieszczadach miała swoją metę na 49. Centralnym Rajdzie Hutników w Rzepedzi. Podczas tej
sztandarowej imprezy Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie w klasyfikacji generalnej
grup turystycznych Klub Turystyki Górskiej „Wierch” zajął trzecie miejsce;
w czerwcu zdobyta została również Babia Góra. Wędrówka na jej szczyt odbywała się
ekscytującą Percią Akademików;
w weekend majowy zorganizowany został wyjazd do Czeskiej i Saskiej Szwajcarii. Na trasie tej
wycieczki znalazły się Budziszyn, Drezno, Miśnia, Decin, zamki w Pilnitz, Stolpen, Mortizburgu.
Piesze trasy górskie wiodły m.in. przez skalne bastiony Schrammsteine, Kusztal;
lato to głównie tatrzańskie wycieczki na Kościelec, skalne szczyty wznoszące się nad Doliną
Rohacką, Trzy Kopy, Hruby Wierch, Banikowski Wierch, Salatyny i Brestową, graniowa wędrówka
ekstremalną Orlą Percią;
poza tym w sierpniu odbyła się 9-dniowa wyprawa w ukraińskie Gorgany i na Czarnohorę - to
była wspaniała trasa, aczkolwiek wymagająca dobrej kondycji;
we wrześniu Klub zorganizował wyprawę na Wielką Czantorię, a potem na Turbacz;
październik minął pod znakiem najstarszych gór Polski – Gór Świętokrzyskich i najwyższego ich
szczytu - Łysicy. Poza tym odbyły się wycieczki na Ćwilin i do Wierchomli;
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w grudniu, już w warunkach zimowych, zdobyta została królowa beskidzkich wysp, czyli
Mogielica;
wielodniowa wędrówka po Beskidzie Niskim, podczas której zdobyte zostały m.in. Lackowa
i Jaworzyna Konieczniańska. Bazą wypadową do tych wypraw była Zdynia, przepełniona
wówczas muzyką i kulturą łemkowską, gdyż w tym samym czasie odbywała się na jej terenie
słynna „Watra Łemkowska”.
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Klub Tatrzański
www.pttkhts.hg.pl/klubtatrz/tatrzanski.html
ZARZĄD
Prezes
Sekretarz
Skarbnik
Członkowie

e-mail: pttkhts@pttkhts.hg.pl

Janusz Ratusz
Paweł Tabisz
Urszula Karkoszka
Iwona Karkoszka-Zyskowska
Zbigniew Rygiel

O Góry - Szczytami
srebrnymi w błękit nieba wbite
Obłokami o świcie otulona
Potoki w pianie w doliny rzucacie
Halami zielonymi oddychacie
Gdzie chciałbym być
I po zgaśnięciu zaistnieć
Janusz Ratusz

Klub Tatrzański to wyspecjalizowana grupa turystyczno-wspinaczkowa Hutniczo-Miejskiego Oddziału
PTTK w Krakowie. Grupa działa w Tatrach i innych górach wysokich (w tym za granicą). Jednak pomiędzy
wypadami w góry wysokie chętnie zagląda w niższe rejony Karpat. Wyprawy w góry organizowane
są o każdej porze roku. Ze względu na specjalizowaną specyfikę Klubu są to wyprawy zamknięte,
przeznaczone wyłącznie dla członków Klubu.
Klub Tatrzański w 2011 roku zrzeszał 32 osoby, w tym 14 emerytów i jednego ucznia. W roku 2011
członkowie Klubu uczestniczyli w 28 wyprawach, jedno lub wielodniowych. Ich łupem padło wiele
tatrzańskich szczytów, a także kilka w austriackich Wysokich Taurach. Z wypadów w niższe góry
wymienić można: Pasmo Babiogórskie, Pasmo Polic, Gorce, Małe Pieniny, a także Mogielicę, Lubomir.
Zimą odbyła się również skitourowa wyprawa przez Kocioł Goryczkowy na Kasprowy Wierch, z którego
zjechano do Kuźnic przez Kocioł Gąsienicowy.
W roku 2011 Klub Tatrzański żegnał zmarłego członka Jana Dyba.
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Koło PTTK Zakładu Stalownia (ZH)
www.pttkhts.hg.pl/zh/kzs.html

e-mail: pttkhts@pttkhts.hg.pl

ZARZĄD
Prezes

Janusz Pustułka

Wiceprezes

Andrzej Krzemiński

Sekretarz

Elżbieta Olszewska

Skarbnik

Józef Kawula

Członkowie

Zbigniew Musiałkowski

Działalność Koła PTTK Zakładu Stalownia obejmowała: organizację jednodniowych wycieczek w sezonie
zimowym do różnych stacji narciarskich, organizację jednodniowych wycieczek turystycznych górskich,
organizację wielodniowych imprez będących kontynuacją wieloletnich tradycji, czyli: rozpoczęcie sezonu
zimowego z nartami, kuligiem i balem karnawałowym, uczestnictwo w Centralnym Rajdzie Hutników
z prezentacją grupy na mecie, coroczny Rajd Stalowników z konkursami i balem Stalowników. Przy
realizacji wycieczek szczególnie uwzględniano w programach i zwiedzano: zabytki danego regionu,
muzea, pomniki i rezerwaty przyrody, obiekty wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kultury
UNESCO. Część imprez to cykl tematyczny, taki jak przejście na raty Głównego Szlaku Świętokrzyskiego,
poznanie źródeł Wisły, wędrówki po Pogórzach. Ponadto członkowie Koła czynnie uczestniczyli
w imprezach organizowanych przez komisje, kluby i koła Hutniczo-Miejskiego Oddziału.
W okresie 2011 roku zorganizowano 12 wycieczek, w których uczestniczyło łącznie 488 osób, w tym 84
młodzieży szkolnej.
Wycieczki zorganizowane to:
cztery wyjazdy na narty: do Murzasichla z kuligiem i balem karnawałowym, do Białki
Tatrzańskiej, do Wierchomli i Jurgowa;
rozpoczęcie sezonu turystycznego w Ciężkowicko-Rożnowskim Parku Krajobrazowym ze
zwiedzaniem Rezerwatu ”Diable Skały”, pomników przyrody; „Wychodnia skalna” i „Skała
Wieprzek”, ogniskiem z kiełbaskami przy Bacówce na Jamnej i zwiedzaniem muzeum
I.J. Paderewskiego w Kąśnej Dolnej;
wyprawa do źródeł Wisły - I etap eksploracja źródeł Białej Wisełki w Rezerwacie Przyrody
„Barania Góra” na północnych zboczach Baraniej Góry.
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U źródeł Białej Wisełki
Udział w 49 Centralnym Rajdzie Hutników z noclegiem w Iwoniczu Zdroju, w ramach którego
zwiedzono „Bunkry kolejowe” z II wojny światowej w Stępinie-Cieszynie, Rezerwat „Prządki”,
zamek „Kamieniec” w Odrzykoniu, Pustelnię św. Jana z Dukli i tradycyjnie zaprezentowano
pokaz na mecie rajdu w Rzepedzi, tym razem tematem była „Noc Świętojańska”;

Noc Świętojańska.
wakacyjne przejście Pasma Babicy ze zwiedzeniem „Rezerwatu Cisów Raciborskiego” i rynku
w Myślenicach;
udział w 46 Jesiennym Zlocie Turystów Pieszych z zakończeniem w Puszczy Niepołomickiej;
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XXII Rajd Stalowników w Poroninie ze zdobyciem Regli Tatrzańskich: Gęsiej Szyi, Kopieńca,
Nosala, oraz konkursami i balem stalowników;

Na Kopieńcu Wielkim
przejście pierwszego odcinka Głównego Szlaku Świętokrzyskiego, z Kuźniaków do Oblęgorka,
wiodącego przez Pasmo Oblęgorskie. Poza tym zwiedzono zabytki dawnego hutnictwa polskiego
w Kuźniakach, Bobrzy, Samsonowie oraz muzea H. Sienkiewicza i kowalstwa artystycznego
w Oblęgorku, jak również obejrzano najsłynniejszy z polskich dębów - „Bartka” w Zagnańsku;
zakończenie sezonu Koła w Wiśnicko-Lipnickim Parku Krajobrazowym z wręczeniem wyróżnień
za wkład pracy na niwie turystycznej przy ognisku z kiełbaskami oraz połączone ze zwiedzaniem
Zamku Lubomirskich w Wiśniczu, rezerwatów przyrody: „Kamień Grzyb” i „Kamienie
Brodzińskiego” oraz wpisanego na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO kościółka
św. Leonarda w Lipnicy Murowanej;
podsumowanie działalności rocznej Koła na spotkaniu opłatkowym w „Chacie u Szpinaka”
w Nowohuckim Centrum Kultury.
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W „Chacie u Szpinaka”

Do osiągnięć członków naszego Koła należy zaliczyć:
-

zajęcie I miejsca w klasyfikacji generalnej 49. Centralnego Rajdu Hutników, za najbardziej
podobającą się prezentację grupy na mecie Rajdu;
zdobycie Korony Gór Polskich przez członków naszego Koła, Kol. Jolę Turkiewicz – Pustułkę
(numer 491) i Janusza Pustułkę (numer 492);
współudział w opracowaniu folderu reklamowego Oddziału oraz przygotowaniu
i prezentowaniu Oddziału na forum Organizacji Muzeów Rozproszonych Nowej Huty
w Barbakanie w dniu 28.08.2011.

Kadrę turystyczną Koła PTTK Zakładu Stalownia stanowi czterech przodowników GOT, trzech pilotów
wycieczek, siedmiu organizatorów turystyki i dwóch młodzieżowych liderów turystyki.
Na koniec 2011 roku Koło PTTK Zakładu Stalownia liczyło 58 członków.
9 lipca 2011 roku zmarł wieloletni członek naszego Koła, kol. Konrad Grześkowiak - cześć Jego pamięci.
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Koło PTTK ZA
www.pttkhts.hg.pl/za/kza.html

e-mail: pttkhts@pttkhts.hg.pl

ZARZĄD
Prezes
Wiceprezes
Sekretarz
Skarbnik
Członkowie

Stefan Jurkowski
Bartłomiej Florczyk
Alina Haponowicz.
Renata Chwaja
Robert Szynal
Franciszek Janik
Czesław Miara

Działalność Koła PTTK ZA w roku 2011 skupiła się na organizacji wycieczek zarówno jedno- jak
i wielodniowych. Łącznie zorganizowano 16 wycieczek w tym 9 jednodniowych, 2 dwudniowe,
1 trzydniową, 3 czterodniowe, oraz jedną wycieczkę dziewięciodniową. Ponieważ Zarząd Koła uważa,
że na wycieczki zawsze jest dobra pora, dlatego Koło nie ma rozpoczęcia czy zakończenia sezonu
(pierwsza wycieczka odbyła się 22 stycznia a ostatnia - 10 grudnia) a jedynymi wyróżnikami, że coś się
kończy lub zaczyna są wycieczki: karnawałowa w lutym i andrzejkowa w listopadzie. Koło również
kontynuuje swoje tradycje, organizując od wielu lat coroczne wyprawy w odległe Sudety i bliskie nam
Góry Świętokrzyskie czy Wyżynę Krakowsko–Częstochowską. Ponadto Koło ZA prowadzi swoją stronę
internetową www.pttkza.pl a członek zarządu Franciszek Janik z dużym poświęceniem i pasją artysty
prowadzi papierową kronikę koła, dla przyszłych pokoleń turystów i naszych wspomnień przy różnych
okazjach, jak choćby comiesięczne spotkania na śpiewankach w klubie.
Były też i smutne chwile, bo w styczniu odprowadziliśmy na wieczny odpoczynek Mariana Pomorskiego,
z którym wielu członków naszego Koła się przyjaźniło. A w kwietniu ponieśliśmy dotkliwą stratę, bo
odeszła od nas do krainy wiecznej szczęśliwości nieodżałowana Alina Haponowicz, nasz skarbnik
i organizator comiesięcznych wieczorków ze śpiewem.

Alina Haponowicz na jednej z wycieczek
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Wróćmy jednak do przyjemniejszych tematów.

22.01.2011 – Beskid Mały

26 - 27.02 2011 Karnawał
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Majówka i Góry Sowie

Czterodniowa Wielka Fatra

Dziewięciodniowa Litwa
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Jura

Dwudniowe Andrzejki

Koniec roku to wspomnienia i wieczór opłatkowy

Mile spędzony w Nowohuckim Oddziale NOT
Kadrę turystyczną Koła ZA stanowi: przewodnik beskidzki, sześcioro przodowników GOT, jeden pilot
wycieczek, troje organizatorów turystyki, jeden znakarz szlaków rowerowych.
25

Koło PTTK przy Zakładzie Walcownia
Zimna Blach (ZB)
www.pttkhts.hg.pl/kzb/kzb.html e-mail: pttkhts@pttkhts.hg.pl
ZARZĄD
Prezes
Adam Lemoch
Wiceprezes

Marek Prostacki

Członkowie

Jan Zeleks
Paweł Lemoch

Koło ZB przy Zakładzie Walcownia Zimna Blach liczyło w 2011 roku 26 członków. Zorganizowało
5 wycieczek, w których łącznie uczestniczyły 244 osoby.

Zima z Wiosną
Szlakami Parku Krajobrazowego Beskidu Małego 16-04-2011

Pierwsza tegoroczna wycieczka zorganizowana przez Koło ZB Walcowni Zimnej zaskoczyła wszystkich
39 uczestników wraz z organizatorami. Nikt się nie spodziewał, że przyjdzie się zmierzyć z zimowymi
warunkami.
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IV Wypad Sudecki – Świeradów 2011
22 - 26.06.2011

Członkowie koła zafascynowani regionem i szlakami sudeckimi od paru lat preferują wyjazdy w Sudety,
bo kraina Karkonosza jak magnes przyciąga maniaków wędrówek.

Tatry – Wołowiec
16.07.2011

Tatry dla każdego – to wspaniały pomysł kolegi Marka, by pokazać i umożliwić innym zdobycie Wołowca
(2064 m n.p.m.) w Tatrach Zachodnich. Wycieczka na Grzesia, Rakoń i Wołowiec przez Dolinę
Chochołowską jest łatwa, ale jednak dosyć męcząca. Samo przejście doliną w jedną stronę to ponad
7 km. Pomimo kapryśnej pogody, aura pozwoliła odsłonić choć na chwilę kilka ciekawych panoram.
Niektórzy mieli okazję zobaczyć z bliska kozicę.
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V wyprawa Koła PTTK ZB
1 - 8 lipca 2011

Jest to kontynuacja zeszłorocznej wyprawy (9 dni w Sudetach). Mieszany, 6-cio osobowy skład
postanowił pogłębić wiedzę i poznać znane i nieznane zakątki sudeckich pasm, i zdobyć kolejne szczyty
Korony Sudetów, Korony Sudetów Polskich, Korony Sudetów Czeskich i Korony Gór Polskich.

Wieloletnią tradycją była organizacja na zakończenie sezonu Andrzejek wspólnie z Kołem ZH.
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Koło przy Oddziale PTTK
www.pttkhts.hg.pl/kpo/kpo.html

e-mail: pttkhts@pttkhts.hg.pl

ZARZĄD
Prezes

Janina Pałka

Wiceprezes

Lech Gilewski

Sekretarz

Małgorzata Ostrowska

Koło przy Oddziale PTTK liczyło w 2011 roku 27 członków. Zrzesza, jak to się potocznie mówi, „starych
wyjadaczy” o ogromnym stażu i doświadczeniu turystycznym. To ludzie, którzy na turystycznym szlaku
niejedno widzieli i niejedno przeżyli. Ci sympatyczni ludzie organizują cykliczne spotkania pn. „Spotkajmy
się na turystycznym szlaku” jak też „Wieczór wspomnień”, na które zapraszają wszystkich chętnych. Nie
trzeba być członkiem tego Koła, aby zobaczyć, jak dawniej chadzano po górach i dolinach, wyżynach
i nizinach. Na tego typu spotkaniach można tez zobaczyć pokazy przeźroczy i filmy o miejscach
ciekawych i atrakcyjnych pod względem turystycznym, porozmawiać i podyskutować z turystą
„wcześniej urodzonym”.
W roku 2011 odbyło się 8 wieczorów wspomnień, a największą popularnością cieszyły się chyba
opowieści o słowackim Bardejovie, w których zasłuchiwano się dwukrotnie. Stały się one również
inspiracją do zorganizowania w przyszłości wycieczki do tej miejscowości.
Poza wspomnieniami przy kawie Koło przy Oddziale PTTK zorganizowało 3 niezwykłe, urokliwe
wycieczki:
w Pieniny - prawdę mówiąc była to niezła wspinaczka przez Szobczański Wąwóz i Przełęcz
Szopkę na Trzy Korony, wśród pięknej, majowej zieleni i odsłaniających się wspaniałych
widoków na Tatry. Nieliczna grupa nienastawiona na forsowne pokonywanie przewyższeń udała
się w tym czasie do słowackiego Czerwonego Klasztoru;
Szlakiem Orlich Gniazd, od Kromołowa do Podlesić, na trasie, na której znalazły się poza
niesamowitymi jurajskimi skałkami m.in. ruiny Zamku Morsko, Góra Zborów i Jaskinia Głęboka;
do miejsca, gdzie na każdym kroku wita nas Koziołek Matołek, do Pacanowa, czyli do tzw. raju
dla dzieci od wejścia do wyjścia. Na trasie przejazdu do tej miejscowości znalazły się inne
atrakcje, jak pałac Badenich i kościół św. Mikołaja w Bejscach, park pełen egzotycznych drzew
i śpiewu ptaków w Solcu-Zdroju, pochodzący z X wieku zespół zabytkowy w Wiślicy.
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Koło Emerytów i Rencistów
www. pttkhts.hg.pl/eir.html
ZARZĄD
Prezes
Bronisława Polak
Wiceprezes
Eleonora Dzieło
Wiceprezes
Józef Szostak
Sekretarz
Janina Ciosek
Skarbnik
Marianna Merecik
Członkowie
Albina Orpych
Anna Kaczmarczyk

e-mail: pttkhts@pttkhts.hg.pl

Seniorskie Koło Emerytów i Rencistów liczy 94 członków. Jest organizatorem wycieczek
krajoznawczych, zarówno pieszych jak objazdowych, połączonych ze zwiedzaniem ciekawych miejsc
i obiektów. Oprócz turystyki, członków i sympatyków Koła Emerytów i Rencistów łączy jeszcze jedna
pasja, zbieranie grzybów. Otóż gdy tylko zbliża się jesień, szykowane są koszyki, bo wszak to czas na
grzybobranie. Z Kołem Emerytów i Rencistów można też wybrać się na jagody.
Wspomnieć trzeba, że wycieczki Koła Emerytów i Rencistów to poznawanie kraju i wypoczynek, ale
również dobra zabawa, często przy ognisku. To też zabawa, w ramach której organizowane są konkursy
krajoznawcze i zręcznościowe.

W 2011 roku Koło Emerytów i Rencistów zorganizowało 20 wycieczek. Siedem z nich to wyprawy
krajoznawcze, których celem były m.in.:
Pieskowa Skała i Korzkiew, gdzie pogoda spłatała nieco psikusa, bo w wiosenny czas zaskoczyła
intensywnymi opadami śniegu, ale nie aż tak, aby nie dało się zakończyć dnia ogniskiem pod
korzkiewskim zamkiem;
Bielsko-Biała i jej zabytki, a także Dom Tkacza i Muzeum Techniki Włókienniczej. Wycieczka
poszerzona została pobytem w Muzeum Józefa Fałata w Bystrej Śląskiej;
Kotlina Oświęcimska i trasa przygotowana w ramach Dni Dziedzictwa Kulturowego pn. Twarze
Małopolski;
Tarnów i jego starówka, a na koniec dnia nieodległa Góra św. Marcina z drewnianym kościółkiem
pod wezwaniem św. Marcina z XV wieku;
Dolina Chochołowska, której przejście firmowano hasłem „Tatry dla Seniora”.
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Zorganizowane zostały również dwie wielodniowe wycieczki o niezwykle bogatym i zróżnicowanym
programie:
czterodniowa, na której trasie znalazły się Orońsk z trzynastohektarowym zespołem
podworskim, Brochowa z niecodziennym kościołem, łączącym funkcje sakralne i obronne,
Żelazowa Wola i, oczywiście, znajdujące się tu Muzeum Fryderyka Chopina. Po dotarciu do
Warszawy przez kolejne dni grupa zwiedzała Starówkę, Wilanów, Łazienki Królewskie, Muzeum
Powstania Warszawskiego, Stare Powązki, Pałac Kultury i Nauki, i wiele innych ciekawych miejsc.
W drodze powrotnej grup turystyczna zatrzymała się w Łodzi, gdzie zwiedzono Muzeum
Kinematografii i Muzeum Miasta Łodzi;
ośmiodniowa wyprawa krajoznawcza pn. „Sudety i Ziemia Łużycka”, podczas której zobaczyć
można było największe atrakcje Wrocławia (w tym „Panoramę Racławicką”), Jelenią Górę,
Karpacz ze słynną Świątynią Wang, Muzeum Zabawek, Miasteczko Kowbojskie, Muzeum Kargula
i Pawlaka w Lubomierzu, Zamek na Górze Chojnik, karkonoskie wodospady Szklarki,
Kamieńczyka i Podgórnej, skocznie narciarskie w Harachowie, Oflag w Żaganiu oraz jego zabytki,
Mużakowski Park Krajobrazowy, ośrodek dziesięcioboistów w Drzonkowie Park Etnograficzny
w Ochli, winnicę koło Nowej Soli, Zgorzelec i Görlitz, Platerówkę i Zamek Czocha, Świątynię
Pokoju w Jaworze, Zamek Piastów Śląskich w Brzegu.

Poza wymienionymi wyjazdami Koło uczestniczyło w Zlotach Turystów Pieszych - zorganizowanych przez
Komisję Turystyki Pieszej – wiosennym w Korzkwi i jesiennym w Niepołomicach.
Niesłabnącą popularnością cieszyły się wycieczki do lasu, łączące pobyt na łonie natury i spacery
z wyjazdami, m.in. do lasów w okolicach Jędrzejowa, Rakowa, Kurzelowa i Staszowa.
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Integracyjne Koło PTTK „Matragona”
www.pttkhts.hg.pl/matragona.html e-mail: pttkhts@pttkhts.hg.pl
ZARZĄD
Prezes
Helena Grzywacz
Wiceprezes
Stanisław Adach
Sekretarz
Barbara Grzywacz

Integracyjne Koło „Matragona” zrzesza 75 członków,
w tym 55 osób niepełnosprawnych. Są to uczestnicy
Warsztatów Terapii Zajęciowej Duszpasterskiego
Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym oraz
uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych nr 6 w Krakowie.
W 2011 roku Koło organizowało 6 imprez turystycznych, w których brały udział 183 osoby – 5 wycieczek
górskich oraz jedną imprezę dla osób niepełnosprawnych.

Trasa przebiegała jedynym w Beskidzie Wyspowym
„skalnym” szlakiem, wiodącym przez rezerwat „Luboń
Wielki”. Jest to pierwszy, wyznakowany z inicjatywy
Stanisława
Dunin-Borkowskiego,
szlak
turystyczny
w Beskidzie Wyspowym. Miało to miejsce 6 lipca 1929 roku.
Dla upamiętnienia twórcy szlaku nazywany jest obecnie
Percią Borkowskiego.
W tym roku również schronisko na Luboniu Wielkim obchodziło 80. rocznicę otwarcia.

1. Beskid Żywiecki – z Przełęczy Zubrzyckiej do schroniska na Hali Krupowej i zejście do Sidziny
(pomnik martyrologii).
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2. Beskid Średni, Pasmo Babicy – z Myślenic na Babicę 727 m i zejście do Palczy.

3. Tatry Wysokie – z Palenicy Białczańskiej do Doliny Pięciu Stawów Polskich przepiękną Doliną
Roztoki.

4. Tatry Zachodnie – z Siwej Polany do schroniska na Polanie Chochołowskiej i Doliną Jarząbczą na
Trzydniowiański Wierch (1758 m n.p.m.).

5. Piknik Artystyczny, czyli XIII impreza z cyklu „Spotkania…” – odbyła się w Dolinie Będkowskiej
w gościnnych progach „Brandysówki”.
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Brało w niej udział 106 osób – niepełnosprawni z Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zespołu Szkół
Specjalnych oraz podopieczni z Domu Pomocy Społecznej na ul. Łanowej w Krakowie. Spacerowaliśmy
Doliną Będkowską do pobliskiego „wodospadu”, piekliśmy kiełbaski.

Odbyły się również trzy konkursy z nagrodami: plastyczny, ringo oraz cieszący się wielkim powodzeniem
konkurs taneczny. Radość i uśmiech na twarzy tych dzieci były najpiękniejszym podziękowaniem.

W grudniu spotkaliśmy się na tradycyjnym opłatku, podsumowującym rok 2011.
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Koło „21”
http://www.nowahuta.pttk.pl e-mail: pttkhts@pttkhts.hg.pl
ZARZĄD
Prezes
Maciej Stokaluk
Wiceprezes
Mariusz Suma
Sekretarz
Andrzej Prażmowski

Koło „21” w naszym Oddziale PTTK istnieje od końca lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku.
Jego nazwa bynajmniej nie miała przywoływać magicznej, pokerowej liczby, a była po prostu
statystycznym numerem w okresie gwałtownego rozwoju naszej organizacji. W tym czasie
w odróżnieniu od kół skupiających pasjonatów konkretnych dyscyplin turystycznych: turystyki
pieszej nizinnej, pieszej górskiej, kolarskiej itp., gromadziło osoby pragnące należeć do PTTK,
lecz niekoniecznie angażujące się w aktywną działalność organizacyjną. Z tego powodu
członkowie koła budzili często kontrowersyjne opinie aktywnych działaczy, należących do
innych kół czy klubów. Charakter Koła powodował, że rozrastało się ono w pewnych okresach
do potężnych rozmiarów, nierzadko osiągając ponad trzystu członków. Należy podkreślić, że
Koło „21” zawsze było źródłem nowej kadry naszego Oddziału. To z członków tego Koła
wywodzili się działacze wszelkiego rodzaju Komisji Oddziałowych, to tu organizowały się kluby
turystyczne, wydzielały koła tematyczne. To wreszcie to Koło nie zawiesiło działalności w stanie
wojennym i w tym trudnym okresie gromadziło młodzież na półlegalnych spotkaniach
i prelekcjach.
Również dzisiaj członkowie naszego Koła rekrutują się z ludzi pasjonujących się
turystyką, indywidualistów, którzy w samotności chcą przeżywać spotkania z przyrodą,
zachwycać się jej pięknem i różnorodnością form, ale będąc członkami PTTK i opłacając składki,
chcą korzystać z przywilejów, które daje członkowstwo w naszej organizacji.
Ponadto wielu członków Koła „21” aktywnie uczestniczy w życiu Oddziału,
reprezentowani są w jego władzach, nadzorze, czynnie biorą udział w imprezach
organizowanych przez Oddział i podległe mu pozostałe Koła i Kluby.
Dlatego jeśli chcesz być członkiem PTTK, a nie masz jeszcze sprecyzowanej dziedziny,
w jaką chciałbyś się zaangażować, Koło „21” to miejsce dla Ciebie. To tu poznasz zakres
działania PTTK, strukturę organizacji, wreszcie, jeśli tylko zechcesz, możesz zaangażować się
w prace Oddziału.
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49.
CENTRALNY RAJD HUTNIKÓW „RZEPEDŹ-2011”
23-26 czerwca 2011 r.
Wioska Rzepedź położona jest u zbiegu dolin Osławy i Osławicy, do których
z jednej strony opadają ostatnie fragmenty Bieszczad, a z drugiej - ostatnie
fragmenty Beskidu Niskiego. Granicę między tymi dwoma pasmami górskimi wyznacza najpierw dolina
Osławicy, która swój bieg kończy wpadając do Osławy na wysokości 415 m n.p.m. w Rzepedzi. Dalej
granicę wyznacza dolina Osławy. Jest to rzeka, której źródła znajdują się w Bieszczadach, na zboczach
góry o obco brzmiącej nazwie Matragona, bo faktycznie jej nazwa wywodzi się z języka wołoskiego (por.
rum. mătrăgună - „wilcza jagoda”).

Osława.
Do roku 1946 dorzecze Osławy było zamieszkane w większości przez rusińskich Łemków. Obecnie po
dawnych mieszkańcach zachowały się nieliczne już wschodniołemkowskie drewniane cerkwie. Jedna
z nich zachowała się również w Rzepedzi. Znajduje się ona na szlaku architektury drewnianej, a jest to
cerkiew pod wezwaniem świętego Mikołaja Biskupa, zbudowana w 1824 roku. Nie tak daleko od niej,
w pobliskim Turzańsku jest druga cerkiew pod wezwaniem św. Michała Archanioła, z najwyższą
drewnianą dzwonnicą w polskich Karpatach, wybudowaną w 1817 roku.
Sama Rzepedź jest wsią dość spokojną. Najszybszy jej rozwój nastąpił po wybudowaniu Zakładów
Przemysłu Drzewnego, zaliczanych do jednych z większych tego typu zakładów w Polsce. Tutaj zaczynała
swój bieg bieszczadzka kolejka wąskotorowa, której głównym zadaniem było dostarczanie surowca do
tartaku. Jednak początek lat 90-tych przyniósł recesję na rynku drzewnym, która również miała wpływ
na losy tartaku w Rzepedzi, przyczyniając się do znacznego wzrostu bezrobocia w okolicy.
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Ta niewielka miejscowość w dniu 25.06.2011 roku stała się przystankiem naszej wędrówki po górach metą turystyczną dla wędrujących po Bieszczadach i Beskidzie Niskim ośmiu grup turystycznych
w ramach 49. Centralnego Rajdu Hutników. Przybyli uczestnicy mogli podzielić się wrażeniami
z przebytych tras turystycznych, przywołać wspomnienia ze szlaku, wymienić się
doświadczeniami i nie tylko. Była to też okazja do sportowej rywalizacji w różnych
konkursach. Walka o trofea była niezwykle zacięta, ale odbyła się oczywiście
w atmosferze silnej więzi turystycznej. Tej samej więzi, która integruje nas na
szlaku, gdy pokonujemy własne słabości, walcząc z górą, ze zmęczeniem czy
z niekorzystną aurą. Wtedy to zwykle nieznani ludzie napotkani na szlaku stają się
nam bliscy, bo pokonują te same trudności. Więź ta łączy nas również w każdym
innym miejscu, gdy spotykamy się poza szlakiem wędrówki, w domu, w pracy, na osiedlu czy ulicy, czy
też na wspólnej biesiadzie na mecie rajdu, kiedy razem radujemy się z przebytych tras, wspominamy
piękno otaczającej nas przyrody, zachwycających krajobrazów. Trudno jest oczywiście opisać wszystkie
przeżycia, jakie nam towarzyszą podczas wędrówek, ale wszyscy uczestnicy 49 CRH doskonale wiedzą,
o czym mowa i co nas takiego w tym pociąga. Wystarczy tego z nami spróbować, aby się o tym
przekonać. Tych, którzy jeszcze nigdy nie zasmakowali pieszej wędrówki serdecznie do tego zachęcamy,
bez względu na wiek, czy płeć.
Nasze wspólne święto na mecie turystycznej stało się tradycją. Centralne Rajdy Hutników weszły do
kanonów turystycznych naszego regionu. Bez wątpienia stanowią znakomitą promocję turystyki
aktywnej, ważnej w dzisiejszym świecie w życiu człowieka i w ogóle w procesie kształtowania kultury
społeczeństwa. Wędrówka po szlakach dostarcza nie tylko treści krajoznawczych, ale również kształtuje
pozytywne cechy charakteru, uczy odpowiedzialności i troski o słabszego lub mniej doświadczonego
współtowarzysza. Jednocześnie wędrówka zaspokaja emocjonalnie, wpływa korzystnie na naszą
kondycję, zwiększa siły witalne, itd. Nie dziwi więc fakt, że od jakiegoś czasu obserwuje się wzrost
zainteresowania różnymi formami turystyki aktywnej, a w szczególności turystyką pieszą, z górską
włącznie.
Meta 49. Centralnego Rajdu Hutników cieszyła się niezwykłą popularnością wśród grup turystycznych
powiązanych zawodowo z polskim hutnictwem, ale nie tylko, bowiem ich skład wzbogacają coraz liczniej
reprezentanci innych grup zawodowych. Niesłabnącym zainteresowaniem cieszy się działalność kół
i klubów PTTK wśród młodzieży, co zresztą widać na naszym własnym podwórku, czyli w HutniczoMiejskim Oddziale PTTK w Krakowie.
Słowa uznania należą się wszystkim zaangażowanym w organizację 49. Centralnego Rajdu Hutników
za ogromny zapał, serce i włożony trud. To dzięki nim impreza odbywała się sprawnie, wręcz wzorowo nawet zmieniająca się aura nie zdołała jej zakłócić. Wyrazy uznania należy też skierować do
uczestniczących w rajdzie drużyn wraz z ich kapitanami, m.in. za przygotowanie i pomysłową oprawę
występów artystycznych. Gratulujemy drużynom zajętych miejsc w przeprowadzonych konkurencjach,
jak również w końcowej klasyfikacji generalnej. Gratulujemy szczególnie zwycięzcom i wszystkim
pozostałym, wszak na mecie 49. Centralnego Rajdu Hutników spotkała się prawdziwa śmietanka
turystyczna.
Imprezy tego typu nie mogłyby jednak zaistnieć, gdyby nie wsparcie i pomoc ze strony życzliwych oraz
zaprzyjaźnionych z nami instytucji i organizacji, których przedstawiciele zaszczycili nas swoją obecnością,
dodając naszemu przedsięwzięciu wyjątkowego prestiżu. Byli to: pan Andrzej Skotniczny - Prezes
Krakowskiej SKOK, pan Aleksander Jeleń - Prezes Radio TAXI „Dwójki”, pan Zygmunt Mierzejewski Przewodniczący NSZZ Inżynierów i Techników, pan Eugeniusz Somer - Przewodniczący Federacji
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Hutniczych ZZ, pan Tadeusz Stasielak - Wiceprzewodniczący NSZZ Solidarność ArcelorMittal Poland S.A.
Oddział w Krakowie, pan Józef Kawula - Wiceprzewodniczący NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland
S.A. Oddział w Krakowie. Wyrazy podziękowania za wsparcie należą się również: Autonomicznemu
Hutniczemu ZZ ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie, Fundacji Własności Pracowniczej
z Krakowa, Firmie BUDREM EURO – INWEST, PRB „REMOBUD” Sp. z o.o.
Komandor 49. CRH Eugeniusz Halo

Uczestnicy Rajdu napisali:
„Zabieramy stąd wiele niezapomnianych chwil, wiele wzajemnie ofiarowywanej dobroci i energii. Niech
niosą nas one po szlakach, jak również w każdym innym miejscu, w domu, pracy, szkole, na ulicy, czy
osiedlu.”
W trakcie trwania imprezy zespoły turystyczne sukcesywnie przystępowały do różnorodnych konkursów
sprawnościowych oraz testu z wiedzy turystycznej o Beskidzie Niskim i Bieszczadach. Po podsumowaniu
wszystkich wyników główne trofeum 49. Centralnego Rajdu Hutników zdobyło Koło PTTK Zakładu
Stalownia Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie. Gratulacjom nie było końca, nie tylko
zwycięskiej drużynie, ale też wszystkim pozostałym uczestnikom rajdu za pomysłowość artystyczną,
sportowego ducha walki oraz stworzony klimat. Cóż... w końcu 49. Centralny Rajd Hutników zgromadził
ścisłą awangardę turystyczną.

Był to czas walki o puchary...
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...i czas wspólnej zabawy.
Była to prawdziwa biesiada turystyczna, w sensie dosłownym,
jak też pod względem duchowym, bowiem spotkanie
na mecie turystycznej stanowiło również okazję do wielu
wspomnień z przebytych szlaków turystycznych, ze spotkań
z otaczającą przyrodą i urzekającymi pejzażami górskimi.
Gawędziarstwo nie miało końca. Poza tym rajd ten, jak co rok
miał również charakter promocji turystyki aktywnej, która
z roku na rok staje się popularniejsza, szczególnie jej górskie
odmiany. Wędrówka górska ogarnia pasją coraz większe
rzesze ludzi. Nie powinno to dziwić, bowiem wiadomo, że
niesie ona za sobą nie tylko walory poznawcze, ale wiele
innych jakości, pozytywnie wpływających na nasze zdrowie,
kondycję, sprawność, samopoczucie, witalność. Ma też
Najmłodsza uczestniczka rajdu, 3-miesięczna
niebagatelny wpływ na wychowanie społeczne, ucząc Natalka z mamą, dziadkiem i babcią.
wzajemnej współodpowiedzialności i troski o drugiego
człowieka, przyjaźni i życzliwości. Takie elementy są wręcz koniecznością na trasie górskiej wędrówki,
podczas której nierzadko dochodzi do sytuacji, gdzie w trudzie marszu trzeba wesprzeć
współtowarzysza, niekiedy udzielić mu pomocy, by wspólnie pokonać górę, a potem bezpiecznie zejść
w doliny. Wędrówka turystyczna utrwala takie zachowania, czyniąc je niemal odruchem w życiu
codziennym.
Wśród uczestników 49. Centralnego Rajdu Hutników zauważyć można było całe rodziny. Przybyło wielu
rodziców z dziećmi, a nawet babcie i dziadkowie. To efekt pięknej inicjatywy PTTK, mającej na celu
budowanie i wzmacnianie więzi w rodzinie, pogłębianie wzajemnych relacji oraz kształtowanie cech
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i postaw pożądanych w życiu rodzinnym i społecznym. Nie bez powodu rok 2011 został ogłoszonym
przez Zarząd Główny PTTK „Rokiem Turystyki Rodzinnej” w PTTK.

Organizatorzy 49. CRH „Rzepedź-2011”.
Osiągnięcie szczytnych celów, jakie niesie za sobą turystyka nie byłoby możliwe, gdyby nie ogromne
zaangażowanie i serce ludzi - pasjonatów turystycznych, naszych koleżanek i kolegów. Imprezy
propagujące chlubne idee, takie jak zakończony już 49 Centralny Rajd Hutników, są też zasługą różnych
instytucji i organizacji, które udzieliły niezbędnej pomocy i wsparcia. Pamiętajmy o tym i cieszmy się
razem ze wspólnie spędzonego czasu, bo przecież szybko przeminął, a chciałoby się, aby jeszcze trwał.
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XXII RAJD STALOWNIKÓW - PORONIN
30.09 - 02.10 2011 r.

30.09 – PIĄTEK
Coroczny (jak zwykle jubileuszowy) Rajd Stalowników, w tym roku już XXII, rozpoczęliśmy wyjazdem
z parkingu przy kinie „Światowid”. W czasie przejazdu do Poronina kierownik wycieczki Janusz
Pustułka wraz z asystentkami rozdał uczestnikom program rajdu, dwa rodzaje znaczków rajdowych –
dla pań z goryczką trojeściową i dla panów z panoramą Tatr oraz tradycyjnie po cukierku dla osłody.
Nasz nieoceniony kierowca – pan Grzesiu – dowiózł nas bez przeszkód do ośrodka szkoleniowowypoczynkowego LIMBA prosto na obiadokolację. Po posiłku chwila oddechu, zakwaterowanie i już
czas, by udać się na spotkanie integracyjne. Oczekując na zebranie się całej grupy można było
skorzystać z wyposażenia ośrodka, co też przybyli nieco wcześniej uczestnicy wykorzystali,
rozgrywając zacięte mecze piłkarzyków, bilarda albo ping ponga.

Spotkanie integracyjne zaczęło się od przyznania legitymacji nowym członkom PTTK – Małgorzacie
Szwed i Michałowi Pulitowi. Następnie zarząd Koła dokonał uroczystego wręczenia Górskich Odznak
Turystycznych:
popularna – Michał Pulit;
popularna i mała brązowa – Ilona Wiechecka i Jacek Wiechecki;
mała srebrna – Halina Kurzyniec;
mała złota – Andrzej Kurzyniec i Anita Olszewska.
Na koniec przy dźwiękach gitary odśpiewaliśmy kilka mniej lub bardziej znanych piosenek
turystycznych i towarzystwo rozeszło się, by spędzić czas wolny w podgrupach.
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01.10 – SOBOTA

Dzień powitał nas słonecznymi promieniami i niesamowitymi widokami za oknem. Śniadanie mimo
podejmowanych dzień wcześniej prób targowania się o zmianę godziny na późniejszą, odbyło się
zgodnie z planem, czyli o 8.00. Wszelkie oznaki snu zniknęły jednak, gdy ujrzeliśmy stół tak zastawiony
jedzeniem, że ciężko było dokonać wyboru. Po śniadaniu cała grupa – 58 osób - zebrała się przy
autobusie, gotowa, by spalić pochłonięte niedawno kalorie. Lekki niepokój wzbudził kierownik - niby
gotowy do wyprawy, a jednak wspierający się na nowym modelu laski wyposażonym w dzwonek
i uchwyt na bidon. Kiedy dojechaliśmy do miejscowości Wierch Poroniec, zamienił ją jednak na
turystyczne kijki.
Zielonym szlakiem ruszyliśmy w stronę Rusinowej Polany (1210 m n.p.m.). Tam część grupy
postanowiła wykorzystać piękną pogodę i nieco się poopalać. Reszta natomiast zdecydowała się wyjść
na Gęsią Szyję (1490 m n.p.m.). Widoki, które tam na nas czekały, wynagrodziły trud wspinaczki po
licznych stopniach. Po odpoczynku i sesji fotograficznej wróciliśmy na Polanę, a stamtąd szlakiem
niebieskim do autobusu i na obiad.

Od 15.30 można było sprawdzić swoją celność w konkursie strzeleckim, rzutu lotką, rzucaniu
piłeczkami, a także w trafianiu w puszki fasolką wystrzeloną z procy. W międzyczasie dostępne były
przekąski z grilla, a kto chciał, mógł się nieco pokołysać w rytm muzyki puszczanej przez Andrzeja
Świdra.
Wieczorem czekało nas jeszcze więcej atrakcji. Na początek zaprzyjaźniony góral baca „Świstak”,
dokonał pasowania na rajdowiczów i przyjął w poczet stalowniczej braci osoby, które na rajdzie były
pierwszy raz lub takie, które na chrzest jeszcze się „nie załapały”. Żeby nie było za łatwo, oprócz
złożenia przysięgi musieli spróbować specjałów bacy i pięknie ukłonić się Komandorowi. Wtedy też
baca krzycząc „Hyboj po górach”, wymierzał symbolicznego klapsa laską i od tej chwili chrzczony był
już Stalownikiem. Zaraz potem przystąpiono do rozdawania nagród za rozegrane konkursy.
Konkurencje odbywały się w trzech kategoriach – kobiety, mężczyźni i dzieci - więc każdy miał szansę
wygrać, co niektórym udało się nawet kilkakrotnie. Na zakończenie dnia odbył się Bal Stalowników
i szaleństwa przy muzyce serwowanej przez DJ Faję.
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02.10 – NIEDZIELA

W niedzielny poranek, już po śniadaniu, uczestnicy rajdu znów licznie stawili się przy autobusie. Tym
razem do wyboru były aż 3 możliwości spędzania czasu. Ci, którzy nie mieli ochoty na górskie
wspinaczki mogli pospacerować i zwiedzić Zakopane. Reszta przystąpiła do szturmu na Nosal. Grupa
pod wodzą Komandora Nunusia rozpoczynała wyprawę z Toporowej Cyrhli i zielonym szlakiem
maszerowała na Kopieniec Wielki (1328 m n.p.m.). Z wierzchołka Wielkiego Kopieńca rozciąga się
piękny widok na szczyty otaczające Dolinę Gąsienicową. Jeśli jednak ktoś chciał sobie skrócić drogę,
mógł pójść prosto i przejść od razu na Polanę pod Kopieńcem. Stamtąd na Polanę Olczyską (1038 m
n.p.m.), gdzie obowiązkowo należało obejrzeć Wywierzysko Olczyskie, największe w Tatrach.
Kto chciał, mógł uczestniczyć we Mszy św. odprawianej przy szałasie przez księdza z grupy turystów
ze Środy Śląskiej. Dalsza wędrówka szlakiem żółtym na Przełęcz Nosalową (1103 m n.p.m.) i znów
zielonym prosto na Nosal. Na szczycie, oczywiście, panoramka i sesja fotograficzna, bo było co
uwieczniać. Z Nosala do Murowanicy i do autobusu.

Druga grupa prowadzona przez Zbigniewa Musiałkowskiego wystartowała z Jaszczurówki. Zielonym
szlakiem przez świerkowy las, wzdłuż Olczyskiego Potoku, dotarła do Polany Olczyskiej. Ciąg dalszy
trasy przebiegał tak jak w przypadku grupy pierwszej.
Dotarliśmy do autobusu i tak zakończyły się wędrówki XXII Rajdu Stalowników. Wróciliśmy do
ośrodka, posililiśmy się obiadem, spakowaliśmy dobytek i czas było wracać. Przybiliśmy pieczątkę
okolicznościową i pieczątkę ośrodka, wymieniliśmy uściski i pożegnania z osobami wracającymi
własnym transportem, pożegnaliśmy kierowniczkę ośrodka i odjechaliśmy w stronę Krakowa.
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KTG "WIERCH" na Hali Krupowej.
2 października 2011

Wrzesień, a już i październik rozpieszcza nas w tym roku pięknymi, słonecznymi, jesiennymi
weekendami. Dużo osób korzysta z ich uroków, wyjeżdżając za miasto, na wycieczki prywatne
lub zorganizowane, by chwycić ostatnie promienie słońca. Szczególnie widać to poruszenie w godzinach
popołudniowych, gdy wraca się do Krakowa i wszystkie drogi dojazdowe są zatłoczone. Na szczęście
doświadczeni i cierpliwi kierowcy, którzy nas wożą na wycieczki, sprawnie, spokojnie i szczęśliwie
docierają z nami na miejsce startu.
02.10.2011r. Klub Turystyki Górskiej "WIERCH" również zorganizował wyjazd na uroczyste Zakończenie
Sezonu Turystyki Górskiej, jak co roku, od 57 lat na Halę Krupową w Beskidzie Żywieckim. Dla naszego
klubu jest to symboliczne zakończenie, gdyż wędrowanie kontynuujemy także zimą i wczesną wiosną.
Na wyjazd ten zebrała się grupa 32 osób, w tym wiele osób nowych, udających się pierwszy raz na
wycieczkę z nami, z czego bardzo się cieszymy.
Szlakiem niebieskim w stronę Schroniska na Hali Krupowej pod przewodnictwem Janka wyruszyliśmy
z miejscowości Skawica-Sucha Góra. Wędrówka o tej porze roku zrobiła na nas niesamowite wrażenie,
zwłaszcza, gdy mijaliśmy polany z jagodziskami wybarwione na kolor brązowo- bordowo-złoty. Drzewa
liściaste powoli przybierające barwy jesieni, szczególnie pięknie wyglądają w jesiennych promieniach
słońca. Chciałoby się tu zostać i tak wędrować nie jeden dzień, a więcej dni.
Po dotarciu na miejsce zlotu otrzymaliśmy pamiątkowe znaczki, a nasz pobyt i udział w zlocie
uwierzytelniliśmy pieczątką okolicznościową w książeczkach GOT. O godz. 12.00 w kaplicy polowej na
Okrąglicy odbyła się uroczysta Msza św., w której można było wziąć udział i duchowo odnieść się do
turystyki, wędrowania, obcowania z przyrodą. Po Mszy św. znowu spotkaliśmy się przed schroniskiem
i tu odbyło się wręczanie nagród i pucharów dla grup uczestniczących w 57 Zlocie. Nasza grupa - na ręce
Janka - otrzymała nagrodę książkową. Wyróżnione zostały grupy młodzieży szkolnej, które licznie
przybyły tu ze swoimi opiekunami. Dzięki licznemu udziałowi turystów i pięknej pogodzie, schronisko
PTTK na Hali Krupowej było tego dnia otoczone kolorowym, turystycznym tłumem i gwarem.
Na zakończenie Organizatorzy Zlotu zaprosili wszystkich uczestników na przyszły rok, na wiosnę, na
rozpoczęcie sezonu na Hali Łabowskiej w Beskidzie Sądeckim.
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Grupa KTG po odpoczynku i posiłku wyruszyła w drogę powrotną szlakiem żółtym do Juszczyna.
Na miejsce zbiórki dotarliśmy na czas.
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Z kart historii
Hutniczo-Miejski Oddział PTTK w Krakowie powstał w wyniku fuzji dwóch krakowskich oddziałów PTTK:
Nowa Huta Miasto i Hutniczego Oddziału PTTK w Krakowie. Motywami tej operacji było rozszerzenie
oferty turystycznej i kręgu jej odbiorców, a jednocześnie chęć redukcji kosztów związanych
z funkcjonowaniem Towarzystwa. Przypomnijmy historyczne korzenie organizacji, które dały początek
Hutniczo-Miejskiemu Oddziałowi PTTK w Krakowie.

Oddział Nowa Huta Miasto
Oddział Nowa Huta Miasto powstał w 1953 roku, czyli w pierwszych latach istnienia Nowej Huty. Jego
założycielami byli m.in.: Czesław Bogusz, Zbigniew Długoszewski, Krystyna Iwaszkiewicz, Ludwik Radoń,
Stanisław Wolak, Jan i Olga Strynkiewiczowie. Siedziba Oddziału była kilkakrotnie zmieniana ze względu
na rozszerzanie oferty programowej i rosnącą liczbę członków. Od 1959 roku przez szereg lat był nią
lokal na osiedlu Centrum B nr 8 (budynek, w którym mieścił się ORBIS). Oddział miał wielu członków
i prężnie działającą grupę działaczy. Potrafili oni zaszczepić ideę turystyki szerokiej rzeszy mieszkańców
Nowej Huty. Oddział specjalizował się w turystyce kwalifikowanej, stąd świetnie działające kluby, m.in.
Klub Turystyki Pieszej „Atlantydzi”, Klub Turystyki Górskiej „Diablak”, Klub Turystyki Rowerowej „Czarne
Koty”. W ciągu istnienia Oddziału zorganizowano dziesiątki szkoleń przodownickich, organizatorów
turystyki, itp. Organizowano wiele imprez turystyki kwalifikowanej - rajdów. Pamiętano o najmłodszych
turystach (Rajd Przedszkolaka) i weteranach turystyki (Rajd Seniora).
Komisja Ochrony Przyrody działająca w Oddziale opracowała regionalną Odznakę Przyjaciela
Naturalnego Środowiska (OPNŚ) i Turysta Przyrodnik. W Oddziale działał Referat Weryfikacyjny odznaki
OPNŚ i Terenowy Referat Weryfikacyjny Odznaki Turysta Przyrodnik. W swoich zbiorach Oddział
posiadał liczne znaczki o charakterze kolekcjonerskim z imprez turystycznych, organizowanych w okresie
istnienia Oddziału.
Ostatni skład Zarządu Oddziału PTTK Nowa Huta Miasto:
ZARZĄD ODDZIAŁU:
Maciej Stokaluk – prezes
Mariusz Suma – wiceprezes
Anna Ciszewska-Gawęda - sekretarz
Andrzej Prażmowski - skarbnik
Marek Kiełpiński – członek Zarządu

Oddział Nowa Huta samodzielnie działał do 4 marca 2011. Wtedy to na Nadzwyczajnym Zjeździe doszło
do połączenia Oddziału Nowa Huta Miasto z Hutniczym Oddziałem PTTK.

Hutniczy Oddział PTTK w Krakowie
Początków zorganizowanego ruchu turystycznego wśród pracowników ówczesnego „PPW Nowa Huta
w Budowie” można szukać jeszcze w roku 1952. Rok później, w marcu 1953 grupa najbardziej aktywnych
turystów, m.in. Olga i Jan Strynkiewiczowie, Ludwik Radoń, Tadeusz Wisłocki i Stanisław Wolak, założyła
w Nowej Hucie Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. W 1953 roku na terenie
Kombinatu Metalurgicznego założono Koła PTTK przy Koksowni, Transporcie Kolejowym i Zakładzie

48

Leczniczym, w 1954 roku przy Stalowni, Pionie Głównego Mechanika i Pionie Głównego Energetyka,
w 1955 roku przy Walcowni Gorącej.
Największym zainteresowaniem hutników w tym okresie cieszyła się letnia i zimowa turystyka górska,
a także narciarska oraz kajakarstwo. Masowe rajdy, zloty i spływy, najczęściej ogólnopolskie, były
obsadzane przez liczne drużyny nowohuckie. Hutnicy brali udział także w tych najtrudniejszych:
w zapoczątkowanym w 1954 roku Rajdzie Górskim w zrujnowanych wojną Bieszczadach oraz w 1955
roku w I Wysokogórskim Rajdzie Narciarskim w Tatrach.
Trzy lata później, 23 maja 1956 roku delegaci z jedenastu kół wydziałowych huty powołali do życia
osobny oddział PTTK w Kombinacie Huta im. Lenina. Przewodniczącym pierwszego wtedy zarządu został
Mieczysław Gaj.
Dynamiczny rozwój hutniczego ruchu turystycznego odnotowały kroniki w dekadzie lat 60.
Zapoczątkowało go koło PTTK Zakładu Transportu Kolejowego. Swoją aktywność wznowiły liczne komisje
oddziałowe. Część z nich przeobraziła się wkrótce w kluby - Młodego Turysty „Dymarki”, Turystyki
Motorowej „Tandem”, Narciarski „Hucisko” i Turystyki Wodnej „Wiking”. Zapoczątkowano wtedy znane
do dzisiaj hutnicze imprezy turystyczne - Rajd Leninowski, Centralny Rajd Hutników (1963), Zlot Pieszy
„Jesień w Puszczy” (1964). W roku 1966 pojawiły się jeszcze - Zlot Motorowy z okazji Dnia Hutnika
(przekształcony w latach 70 w imprezę międzynarodową) oraz Zlot Piechurów „Wiosna w Dolinkach”.
Wzorując się na działalności koła w Zakładzie Transportu Kolejowego, większość kół wydziałowych
i zakładowych organizowała w latach 60. Zloty branżowe - walcowników, mechaników, stalowników,
remontowców, koksowników, ceramików, energetyków, informatyków, itp.
Lata 70. okazały się okresem intensywnego szkolenia - ponad jedna trzecia członków oddziału posiadała
uprawnienia kadry PTTK - organizatorów turystyki, przodowników różnych rodzajów turystyki
kwalifikowanej, instruktorów krajoznawstwa, strażników ochrony przyrody i służby kultury szlaku. Na
rajdach i zlotach wprowadzono specjalne trasy przyrodnicze, organizowane były liczne konkursy,
dotyczące ochrony środowiska. Hutnicy sadzili w wielu miejscach drzewka i zbierali w górach śmieci. Na
mocy porozumienia z Nadleśnictwem w Krościenku oddziałowa Komisja Ochrony Przyrody sprawowała
opiekę nad pięcioma rezerwatami przyrody w Małych Pieninach.
Krajowy poziom reprezentowali w tej dekadzie fotograficy. Klub Fotografii Krajoznawczej organizował
wiele imprez i plenerów ogólnopolskich. W latach 80. odnotowano spory rozwój szkółki narciarskiej.
Organizowano coraz więcej imprez narciarskich.
Lata 90 nie zaczęły się dla HTS najpomyślniej. Jak wiemy był to czas trudnych przemian gospodarczych
kraju. Odbiło się to natychmiast również na działalności organizacji związanych z hutą - m.in. oddziału
PTTK. Do minimum spadła liczba organizowanych imprez. Zlikwidowano deficytową wypożyczalnię
sprzętu turystycznego, zamknięto lokal Klubu Turysty, w którym odbywały się zajęcia szkoleniowe
i spotkania organizacyjne. Nie przetrwały trudnego okresu kluby - kolarski „Tramp”, żeglarski „Dryf”,
młodego turysty „Dymarki” oraz Grupa Twórcza Fotografii Krajoznawczej.
Wśród zadań, które postawili przed sobą członkowie hutniczego Oddziału PTTK, od samego początku
jego działalności była przewodnicka obsługa wycieczek zwiedzających kombinat. W roku 1956
z inicjatywy Władysława Bieronia, Józefa Brożka, Tadeusza Krzyżewskiego i Leonarda Niwińskiego
powstało w hucie jedno z pierwszych w Polsce Koło Przewodników Zakładowych PTTK.
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Na koniec swego istnienia, w roku 2010 Hutniczy Oddział PTTK zrzeszał ponad 481 członków w sześciu
kołach i czterech klubach specjalistycznych - tatrzańskim, turystyki wodnej, turystyki pieszej, turystyki
górskiej i młodzieżowy klub turystyki górskiej. Działały też cztery komisje oddziałowe - turystyki górskiej,
pieszej nizinnej, komisja działalności w miejscu zamieszkania oraz komisja historii i tradycji.
Ostatni skład Zarządu Hutniczego Oddziału PTTK w Krakowie:
ZARZĄD ODDZIAŁU:
Eugeniusz Halo – prezes
Janusz Pustułka – wiceprezes
Monika Mazurek – skarbnik
Robert Szynal – sekretarz
Bronisława Polak – członek Zarządu
Władysław Aksamit – członek
Janusz Gwizdowski – członek
Stefan Jurkowski – członek
Andrzej Sieja – członek
Czesław Wójcik – członek
Grzegorz Szczotka - członek

Hutniczo-Miejski Oddział PTTK w Krakowie
W dniu 4 marca 2011 roku rozpoczął się nowy okres w działalności PTTK w Nowej Hucie. W tym dniu
odbył się Nadzwyczajny Zjazd Oddziału PTTK Kraków-Nowa Huta w Krakowie, na którym nastąpiło
połączenie Oddziału Nowa Huta Miasto z Hutniczym Oddziałem PTTK. Nadzwyczajny Zjazd został
zwołany uchwałą Zarządu Oddziału z dnia 4 lutego 2011 roku, aby dokonać korekt w Statucie Oddziału
oraz przeprowadzić wybory nowego poszerzonego Zarządu.
Uchwałą Nadzwyczajnego Zjazdu z dniem 4 marca 2011 roku dotychczasowy Oddział PTTK Kraków-Nowa
Huta zmienił nazwę na: Hutniczo-Miejski Oddział PTTK w Krakowie.
ZARZĄD ODDZIAŁU:
Eugeniusz Halo - prezes
Maciej Stokaluk – wiceprezes
Anna Powęska – sekretarz
Monika Mazurek – skarbnik
Janusz Pustułka – członek
Władysław Aksamit – członek
Robert Halo – członek
Stefan Jurkowski – członek
Bogusław Müller – członek
Mariusz Suma – członek
Grzegorz Szczotka – członek
KOMISJA REWIZYJNA:
Zdzisław Gardziel
Teresa Wójcik
Krystyna Wyrostek
Jerzy Kruczek
Jan Puzia
ODDZIAŁOWY SĄD KOLEŻENSKI:
Marek Sadowski
Zbigniew Sieja
Beata Halo
Jacek Kruczek
Janusz Seweryn
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Na koniec 2011 roku Hutniczo-Miejski Oddział PTTK liczył 651 członków. W ramach Oddziału działają
następujące koła i kluby:
Koło ZA (prezes Stefan Jurkowski);
Koło ZH przy Zakładzie Stalownia (prezes Janusz Pustułka);
Koło ZB przy Zakładzie Walcownia Zimna Blach (prezes Adam Lemoch);
Koło Emerytów i Rencistów (prezes Barbara Polak);
Koło Matragona (prezes Helena Grzywacz);
Koło przy Oddziale (prezes Janina Pałka);
Klub Tatrzański (prezes Janusz Ratusz),
Klub Turystyki Górskiej „Wierch” (prezes Eugeniusz Halo);
Klub Wiking (prezes Barbara Włodarska);
Młodzieżowy Klub Turystyki „Meander” (prezes Adrian Kantor).

Przy Zarządzie Oddziału funkcjonują również komisje:
Komisja Turystyki Górskiej (przewodniczący Edward Zajma);
Komisja Turystyki Pieszej (przewodniczący Czesław Wójcik);
Komisja Działalności w Miejscu Zamieszkania i Pracy (przewodniczący Dariusz Opalski);
Komisja Historii i Tradycji (przewodniczący Marek Szala);
Komisja Ochrony Przyrody (przewodniczący Mariusz Suma).
Wśród imprez organizowanych przez Hutniczo-Miejski Oddział PTTK w Krakowie pojawiły się nowe
inspiracje (np. Główny Szlak Beskidzki na raty), ale wśród nich wciąż nie ustępują popularnością
tradycyjne: Centralny Rajd Hutników, Wiosenny i Jesienny Zlot Turystów Pieszych, Zlot Kół Zakładowych,
rajdy „Szlakami Legionów Józefa Piłsudskiego”.
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Kolega Jerzy Zgała
Urodzony 23 sierpnia 1922 r. w Krakowie. Magister ekonomii; ukończył
również Studia Podyplomowe Organizacji Turystyki w Wyższej Szkole
Ekonomicznej w Krakowie w 1975 r. oraz organizowany przez Wyższą Szkołę
Wychowania Fizycznego w Krakowie kurs „Wiedzy dla wykładowców”
w 1971 r. Zatrudniony na stanowiskach kierowniczych w Dziale Zbytu HiL
(1953 – 60) i Dyrekcji Inwestycji (1960 – 83), od 1983 r. na emeryturze.
Członek Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego od 30 czerwca
1948 r. do grudnia 1950 r. Członek PTTK od 1 stycznia 1951 r. do
czerwca w Oddziale Krakowskim PTTK, następnie w Oddziale
Zakładowym PTTK HiL – obecnie Hutniczy Oddział PTTK w
Krakowie. Posiada uprawnienia Organizatora Turystyki od 1963
r. Przodownika GOT od 1968 r., Przodownika Turystyki Pieszej
od 1969 r. Instruktor Kształcenia Kadr od 1977 r. a także Strażnik
Ochrony Przyrody od 1960 r. Posiada Tytuł Honorowego
Przodownika Turystyki Górskiej, nadany w 1985 r. i Honorowego
Przodownika Turystyki Pieszej, nadany w 1989 r. Działacz w Kole
PTTK Dyrekcji Inwestycji jako Członek Zarządu tego Koła w latach
(1968 – 74) a następnie Prezes tego Koła do roku 1993. Był
członkiem Zarządu Oddziału w kadencji (1967 – 69 i 1974 – 76),
wiceprezesem Zarządu Oddziału od 25 maja 1977 r. i ponownie
od początku 1980 r. do 19 marca 1981 r. a także członkiem Sądu
Koleżeńskiego Oddziału w kadencjach (1972 – 73). Pełnił
również w Oddziale PTTK w Kombinacie Metalurgicznym HiL funkcję Przewodniczącego Komisji Szkolnej,
w latach 1960 – 70 był Członkiem Oddziałowej Komisji Turystyki Górskiej, a przez dwa następne lata jej
Przewodniczącym. Do połowy lat siedemdziesiątych brał udział organizacji wszystkich ważniejszych
imprez górskich Oddziału. Między innymi w zatknięciu proporców PTTK na 40 szczytach gór polskich z
okazji VI Kongresu Związków Zawodowych oraz w kolejnych Centralnych Rajdach Hutników. Jako Główny
Sędzia Tras występował w latach 1963 -70 a następnie do roku 1989 jako Główny Sędzia Rajdu. Swoją
wiedzę i doświadczenie przekazuje nadal innym, biorąc od 1973 r. udział w pracach Komisji
Egzaminacyjnej Przodowników Turystyki Górskiej KTG Zarządu Głównego PTTK w Krakowie początkowo
jako członek, zaś od 1985 jako jej Przewodniczący.
Wyróżniony przez Towarzystwo w 1968 r. Srebrną
a w 1969 r. Złotą Honorową Odznaką PTTK,
w 1976 r. Złotą Odznaką „Za pracę w PTTK Wśród
Młodzieży”, w 1973 r. Srebrną Odznaką 100–lecia
Turystyki w Polsce, w 1976 r. Odznaką „25 lat
w PTTK”, w 1985 r. Honorową Odznaką z okazji
Jubileuszu 50–lecia GOT, w 1988 r. Medalem
Komisji Kół Zakładowych i Oddziałów Zakładowych
Zarządu Głównego PTTK „Za Zasługi dla Turystyki
Zakładowej” a także przez Kierownictwo Resortu
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Turystyki Złotą Odznaką „Zasłużony Działacz Turystyki”. Otrzymał również wiele odznak innych
organizacji, na rzecz których działał lub z nimi współpracował. W plebiscycie ogłoszonym przez Redakcję
„Głosu Nowej Huty” i Związkową Radę Kombinatu został umieszczony na liście 10 najlepszych działaczy
społecznych w Nowej Hucie w 1974 roku.
Odznaczony w 1946 r. Srebrnym a w 1971 r. Złotym Krzyżem Zasługi, w 1978 r. Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski a także medalami wojskowymi. Za Zasługi dla Zarządu Oddziału PTTK został
wpisany do Złotej Księgi Zasłużonych Działaczy PTTK w roku 1987.

Stoją od lewej Kol: Jerzy Zgała, Dariusz Opalski, Marek Prostacki, Janusz Pustułka, Jacek Sania, Andrzej Sieja, Robert
Szynal, Jan Ślazik i w pierwszym rzędzie kol: Jolanta Pustułka, Krystyna Kania – Zajma, Elżbieta Ochyra, Agata
Karwowska i Renata Martemianow, po wręczeniu nominacji Przodownickich GOT w Piwnicznej na zakończenie
46 Centralnego Rajdu Hutników.

Siedzą od lewej Przewodniczący NSZZ „Solidarność 80” pan Eugeniusz Hlek, przemawia kol. Eugeniusz Halo, siedzą
kol. Jerzy Zgała i kol. Edward Zajma; z okazji 55–lecia Hutniczego Oddziału PTTK w Krakowie.
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„W życiu szuka się nowych celów”.
Rozmowa ze zdobywcą diamentowych odznak GSB i GSS,
Ryszardem Wawiórko, przodownikiem GOT

- Jako pierwszy w Twoim oddziale PTTK - a drugi w Polsce - zdobyłeś diamentową odznakę
Głównego Szlaku Beskidzkiego i niedługo później - jako trzeci wśród polskich turystówrównież diamentową odznakę Głównego Szlaku Sudeckiego, czyli...
- ....zgodnie z regulaminem odznaki przeszedłem obie trasy w wymaganym czasie. Przejście
GSB w listopadzie 2010 roku zajęło mi 21 dni. Naprawdę było to 20 dni wędrówki i jeden wymuszonego odpoczynku w Cisnej... W niedzielę po prostu nie kursował autobus, którym
mógłbym dotrzeć do punktu wyjścia na kolejny odcinek trasy, a przejście dwóch połonin
w ciągu jednego jesiennego dnia, kiedy wcześnie zapada zmierzch, nie było możliwe. Główny
Szlak Sudecki przeszedłem w ciągu 16 dni w kwietniu 2011 roku.
- Co Cię skłoniło do podjęcia wyprawy Głównym Szlakiem Beskidzkim, w dodatku późną
jesienią?
- Myślałem, już wcześniej, zanim odznaka zaistniała, o przejściu całego pasma Beskidów
polskich, chciałem zacząć od Wołosatego. Kawałek trasy przeszedłem już w czerwcu... Lubię
takie długie trasy, dłuższe wycieczki - jak te do dużych GOT, na przykład z Pcimia do
Muszyny... Kiedy informacja o odznace pojawiła się w „Dzienniku Polskim” i znalazłem ją też
na stronie COTG, postanowiłem wyruszyć. Chciałem być pierwszy, ale później okazało się,
że ktoś mnie uprzedził.
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- Szedłeś trasami, które już znałeś z innych wycieczek...
- Niekoniecznie. Niektóre odcinki GSB (znanego mi w 80%) były dla mnie nowe, na przykład
trasa od Przełęczy Glinne na Markowe Szczawiny albo środkowe partie Beskidu Niskiego.
- A które fragmenty GSB i GSS lubisz najbardziej?
- Hmm... Na Głównym Szlaku Beskidzkim chyba Gorce, bo trasy są łatwe, i Beskid Sądecki - po
osiągnięciu wysokości bardzo dobrze idzie się grzbietami. W Sudetach podoba mi się szlak
z Kudowy do Lasówki za Zieleńcem.

- Co wspominasz jako najtrudniejszy moment wyprawy?
- Trudne były początki - pierwszy dzień, wędrówka z Ustronia na Równicę i Czantorię. Plecak
był ciężki, trzeba było się rozchodzić. Niełatwe też były dłuższe odcinki drogi, jak w Sudetach,
kiedy pewnego dnia przeszedłem aż 37 kilometrów. Chcąc uzyskać pieczątkę na
potwierdzenie przejścia danej trasy, też trzeba się było nabiegać (w Jordanowie dopiero
w czwartym obiekcie udało mi się podbić książeczkę. Jako przodownik GOT właściwie nie
musiałem tego robić, ale chciałem mieć pełną dokumentację podróży). Szukanie noclegu
w przyzwoitych warunkach (uważam, że turysta potrzebuje odrobiny komfortu), jeśli akurat nie
zatrzymywałem się w schronisku, też nie było łatwe; czasem - jak w Bukowcu - trwało to ze
trzy – cztery godziny i przedłużało trasę wycieczki o dodatkowe kilometry. Jeśli dojeżdżałem
na nocleg, to jeżeli nie było połączenia, musiałem następnego dnia wracać do szlaku szosą.
- Co poza tym przysparzało w drodze najwięcej kłopotu?
- Po pierwsze, błoto. Najwięcej błota spotkałem w Beskidzie Niskim, ale również w Sądeckim,
na stoku narciarskim na Jaworzynie Krynickiej. Miałem nawet taką parę spodni, których nie
czyściłem... błoto po pewnym czasie samo odpadało. Po drugie, krótki dzień - zwłaszcza
podczas wędrówki GSB dawało się to we znaki: na przykład na Stożek, a potem również do
bacówki w Bartnem szedłem po zmroku, przy świetle czołówki. Po trzecie - deszcz (idąc
z Jarnołtówka przez Biskupią Kopę przemokłem dwukrotnie... wtedy w kwietniu padał też
śnieg, śniegu leżało sporo), wiatr (na Łabowskim Szczycie w Karkonoszach niemal mnie
powalił) i niskie temperatury, w dodatku nie tylko na zewnątrz, ale również podczas noclegów
w schroniskach i kwaterach prywatnych, gdzie parę razy musiałem owijać się kilkoma
pierzynami naraz. Śpiwora ze sobą nie niosłem, a bagażu i tak było za dużo. Na GSB
wyładowany plecak bardzo mi ciążył, ucisk na barki utrudniał krążenie krwi, więc ramiona
omdlewały, mimo że szedłem z kijami teleskopowymi. Część dobytku zostawiłem na Przełęczy
Glinne, część w Zawadce Rymanowskiej - zadbali o te rzeczy siostra i znajomi.
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- Były jeszcze inne - poza przejęciem „nadbagażu” - formy wsparcia ze strony Twoich bliskich?
- Telefonicznie stale kontaktowała się ze mną siostra, dzwoniła w ciągu dnia, kiedy byłem na
szlaku, i wieczorem, żeby upewnić się, czy wszystko w porządku z noclegiem. Dodawali mi
ducha również koledzy z KTG „Wierch”.
- Na trasie spotykałeś się z różnymi ludźmi, różnymi reakcjami na Twoje przedsięwzięcie...
- Gospodyni w Cisnej, na przykład, dziwiła się, widząc mój wielki plecak, że tak szybko
przyszedłem z Komańczy i pytała, czy nie bałem się żubrów... Ale generalnie ludzi było mało,
nawet w schroniskach. W Bartnem byłem jedynym turystą, na drodze z Zawadki
Rymanowskiej do Komańczy a potem z Komańczy do Cisnej nie spotkałem żywego ducha.
To był listopad... A w ogóle rozmawiałem najczęściej z leśnikami. Raz spotkałem panaprzyrodnika, który wybierał się na Kilimandżaro i wypytywał mnie o to, jak szedłem GSB.

- Czym różniło się dla Ciebie przebycie GSB od przejścia GSS?
- Cóż, Główny Szlak Beskidzki wydaje mi się bardziej popularny wśród turystów, pewnie
ze względu na dłuższą tradycję. Dużo ludzi zdobywa tu niższe stopnie odznaki. Natomiast szło
mi się lepiej szlakiem sudeckim, chyba nie dlatego, że jest o 60 km krótszy od beskidzkiego, ale
dlatego, że miałem mniejszy bagaż, więcej doświadczenia... i dzień był dłuższy. Warunki
lokalowe są chyba lepsze w Sudetach - ze względu na brak ciepłej wody na szlaku beskidzkim
zdarzało mi się kąpać co drugi dzień. GSS wydaje mi się bardziej urozmaicony i geologicznie
(nie bardzo mogłem się tym cieszyć, bo przez Góry Stołowe wędrowałem we mgle, skupiony na
szukaniu szlaku, a nie na podziwianiu skałek), i krajoznawczo, sporo tam zabytków. Z drugiej
strony na GSB mamy cerkwie... No, chociażby jak się schodzi do Hańczowej, to się zahacza
o cerkiew. Sudety i Beskidy to są zupełnie inne góry, inne style architektury, inne schroniska
i wioski.
- Jak dowodzi przykład Doroty i Marka Szalów z KTG „Wierch”, którzy w lipcu 2012
przewędrowali GSB, zdobywając odznakę diamentową, w Twoje ślady pójdzie wiele osób.
Jakich rad udzieliłbyś kolejnym turystom wybierającym się na jeden z dwóch szlaków? Lepiej
iść w pojedynkę czy w zespole?
- Zdecydowanie w zespole, tempo może być wtedy lepsze, można podzielić się wrażeniami,
kiedy się coś ciekawego zobaczy.... Chcąc jednorazowo pokonać około 500 km GSB lub
niewiele krótszy GSS, lepiej podjąć wędrówkę w sierpniu, bo dzień jest długi i pogoda
ustabilizowana, a jeśli prognozy są dobre - także we wrześniu. Zresztą ważne jest to, by
sprawdzać przewidywania meteorologiczne na każdy dzień. Wbrew pozorom, miejscowi nie
zawsze wiedzą, jaka ma być pogoda, a dobrze mieć świadomość, co nas w drodze czeka.
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Warto mieć ze sobą kije teleskopowe, bardzo ułatwiają marsz, niezależnie od tego, czy ktoś
młody, czy stary... Zwłaszcza, gdy trzeba dźwigać ciężki plecak.
- Kto, Twoim zdaniem, może podjąć się trudu jednorazowego przejścia GSB lub GSS?
- Takiej modelowej sylwetki turysty o dobrej kondycji fizycznej nie da się stworzyć, bo naprawdę
wielu ludzi ma szansę taką trasę przebyć. Najważniejsze jest to, żeby „mieć wolne”
(ja szczęśliwie jestem na emeryturze), czyli urlop, przepustkę od żony, rodziny, pieska...
- Zdradź jeszcze, co się czuje po przejściu całego szlaku...
- Radość. I ulgę, że już można odpocząć - trochę tak, jak wtedy, kiedy zdejmuje się plecak po
dwóch godzinach wędrówki...
-Czy koszta wyprawy po diamentową odznakę GSB lub GSS są wysokie?
- Nie przeliczałem tego. Wiadomo, że za realizację marzeń i swoje hobby się płaci.
-Warto przemierzyć Główny Szlak Beskidzki i Sudecki, by zdobyć odznakę?
- Warto!
-A Ty powtórzyłbyś ten wyczyn, przeszedłbyś jeszcze raz każdą z tych tras?
Teoretycznie tak, ale naprawdę w życiu szuka się nowych celów. Dla mnie takim nowym celem
jest, na przykład, zdobycie Korony Beskidów... Od dawna marzę o przejściu całego łuku Karpat,
ale to jest

logistycznie raczej

trudne.

Realne natomiast

jest przejście ukraińskim

„przedłużeniem” GSB, zgodnie z ideami Kazimierza Sosnowskiego i Mieczysława Orłowicza,
chociaż ciągle jeszcze wymagane jest zezwolenie na wejście na Stoh w Górach Czywczyńskich
- bo to „dzierżawnyj kordon”, strefa nadgraniczna.
- Życzę Ci rychłego i satysfakcjonującego spełnienia tych planów.
Rozmawiała: Olga Płaszczewska
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