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Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego – Oddział Krakowski PTTK
31-029 Kraków, ul. Zyblikiewicza 2b
od poniedziałku do piątku w godz. 9 – 17
tel. 12 422 26 76, fax. 12 422 37 23
www.krakow.pttk.pl, e-mail: bort@krakow.pttk.pl

świadczy usługi w zakresie organizowania:
obsługi przewodnickiej w języku polskim i w językach obcych
noclegów i wyżywienia
wycieczek jednodniowych, wielodniowych, krajowych i zagranicznych
obozów turystyki kwalifikowanej, zielonych i białych szkół
biletów wstępu do muzeów, teatrów i na koncerty
dla grup przyjeżdżających do Krakowa: zakwaterowanie, wyżywienie,
imprezy regionalne oraz bilety wstępu

Rowerem po Złoty Liść 2011
Krakowski Klub Kolarski Oddziału Krakowskiego PTTK zaprasza na 54 Turystyczny Zlot
Kolarski „Rowerem po Złoty Liść 2011” do Sieprawia. Dojazd we własnym zakresie bez
zabezpieczenia przejazdu przez Policję. Celem imprezy jest popularyzacja krajoznawstwa
i turystyki kolarskiej oraz poznanie okolic Krakowa i gminy Siepraw.
TERMIN
Impreza odbędzie się 2 października 2011 roku. Przyjmowanie uczestników od godz. 1200
przy boisku Ludowego Klubu Sportowego KARPATY w Sieprawiu.
WARUNKI UCZESTNICTWA
■ posiadanie karty rowerowej i sprawnego roweru,
■ zapewnienie opieki dorosłych dla dzieci do lat 14,
■ grupy zorganizowane jadą pod kierownictwem osoby pełnoletniej i doświadczonej,
posiadającej umiejętność udzielania pierwszej pomocy i odpowiedzialnej za zdyscyplinowanie i bezpieczeństwo kolarzy.
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
■ posiadanie dowodu tożsamości, karty rowerowej, względnie prawa jazdy,
■ wymagane przestrzeganie dyscypliny, zwłaszcza w jeździe grupowej (peletonie),
przepisów ruchu drogowego, zaleceń Komandora, funkcjonariuszy Policji, sędziów
poszczególnych konkurencji oraz porządkowych.
ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW
■ pamiątkowa ozdobna naklejka;
■ odcisk ozdobnej pieczęci do książeczek wycieczek kolarskich (do odznaki KOT);
■ prawo do udziału w atrakcyjnych konkursach sprawnościowych (rowerowy tor przeszkód,
rowerowy „bieg żółwi”, rzutki do tarczy, indywidualna jazda na czas pod górkę, strzelanie
z broni pneumatycznej); pierwsze miejsca będą nagradzane pucharami i dyplomami, dalsze
wartościowymi upominkami;
■ posiłek turystyczny;
■ zaliczenie punktowe do Kolarskiej Odznaki Turystycznej.
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ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia zbiorowe i indywidualne przyjmowane będą przez Sekretariat Imprezy na mecie
przy boisku LKS KARPATY w Sieprawiu. Zgłoszenia zbiorowe przyjmowane będą od
kierowników poszczególnych ekip na podstawie listy uczestników, ich wieku i adresów.
Wpisowe 3 zł od osoby płatne przy zgłoszeniu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
■ zlot odbędzie się bez względu na pogodę,
■ Kierownictwo Zlotu zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian programu,
■ powyższy regulamin obowiązuje kierownictwo i wszystkich uczestników imprezy,
■ uwagi i zastrzeżenia oraz ewentualne reklamacje dotyczące całokształtu imprezy należy
składać lub zgłaszać u Komandora Zlotu w czasie nie przekraczającym jednej godziny od
jego zakończenia.
PROGRAM CZASOWY
12.00
12.00
12.15
12.30
16.00

Powitanie przy boisku Ludowego Klubu Sportowego w Sieprawiu
Występ uczniów Szkoły Podstawowej w Sieprawiu
Koncert Orkiestry Dętej „Sieprawianka”
Rozpoczęcie konkursów sprawnościowych
Uroczyste zakończenie imprezy, wręczenie nagród

UBEZPIECZENIE DLA UCZESTNIKÓW WE WŁASNYM ZAKRESIE
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY WYRZĄDZONE OSOBOM TRZECIM PONOSZĄ BEZPOŚREDNIO WINNI
INFORMACJE O IMPREZIE ZNAJDUJĄ SIĘ NA AFISZACH

UWAGA!

UWAGA!

UWAGA!

UWAGA!

UWAGA!

UWAGA!

UWAGA!

■ na metę Zlotu dojazd we własnym zakresie bez zabezpieczenia przejazdu przez Policję
■ oczekujemy na uczestników Zlotu przy boisku LKS KARPATY w Sieprawiu o godz. 12.00
■ dla najliczniejszej ekipy szkolnej z gminy Siepraw – Puchar Wójta Tadeusza Pitali
UWAGA!

UWAGA!

UWAGA!

UWAGA!

UWAGA!

UWAGA!

UWAGA!
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Kilka słów o Sieprawiu
Siepraw to miejscowość w Powiecie Myślenickim. Jego nazwa
prawdopodobnie pochodzi od imienia lub nazwiska Siepraw, Szepraw.
Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z lat 1325-1327 i dotyczą kościoła.
Pierwszymi dziedzicami Sieprawia byli w II połowie XIV wieku Wielogłowscy, następnie od końca XVI do XVIII w. Jordanowie, a w II poł.
XVIII w. i XIX w. Białobrzescy. Siepraw jest miejscowością powstałą
przy węgierskim trakcie handlowym, a mieszkańcy pobierali opłaty
i czerpali korzyści z handlu. Ponadto ludność zajmowała się rolnictwem,
a w okresie międzywojennym stolarstwem, krawiectwem i szczotkarstwem. Wielu mężczyzn wyjeżdżało do Francji, pracować w kopalniach,
hutach oraz gospodarstwach rolnych. W okresie okupacji hitlerowskiej Sieprawianie
zajmowali się produkcją i handlem szczotek, a po wojnie jeszcze bardziej rozwinęli
działalność w tej branży.
Obecnie Siepraw jest siedzibą Gminy obejmującej oprócz samego Sieprawia wioski:
Czechówka, Łyczanka, Zakliczyn. W Sieprawiu są trzy Rady Sołeckie. Od wielu kadencji
wójtem Gminy Siepraw jest Tadeusz Pitala. W ramach działań ekologicznych ogrzewanie
węglowe zastępowane jest gazowym, rozbudowywana jest kanalizacja sanitarna, instalowane
są kolektory słoneczne. W ostatnich latach wybudowano halę sportową, plac zabaw,
kompleks sportowy „Orlik 2012”. Gminna Biblioteka Publiczna i Urząd Gminy zapewniają
mieszkańcom bezpłatny dostęp do internetu. W Sieprawiu znajduje się Zespół Placówek
Oświatowych ze szkołą podstawową i gimnazjum. Zimą funkcjonuje ośrodek narciarski z sześcioma nowoczesnymi wyciągami, w tym wyciąg dla najmłodszych narciarzy. Przyjeżdżają
tutaj mieszkańcy Krakowa i okolic. Latem stok narciarski wykorzystywany jest na potrzeby
kolarstwa górskiego MTB. Przez Siepraw przebiegają szlaki górskie i nizinne. Gości
zapraszają hotele i gospodarstwa agroturystyczne. W Sieprawiu funkcjonuje wiele firm,
głównie szczotkarskich, ślusarskich, i stale ich przybywa. Duża liczba mieszkańców
Sieprawia pracuje w pobliskich miastach, korzystając z dogodnej komunikacji.
W Sieprawiu warto zobaczyć m.in. drewniany kościół p.w. św. Marcina wzmiankowany już w XVI w., kościół p.w.
Michała Archanioła wybudowany w
XVII w., nowy
kościół pod wezwaniem Michała
Archanioła, przydrożne kapliczki.
Do Sieprawia przyjeżdża wielu pielgrzymów, ponieważ
tutaj w 1881 roku
urodziła się służąca
Aniela
Salawa,
przez całe życie
Drewniany kościół p.w. św. Marcina z XVII w.
pomagająca innym,
Swoistą jego cechą jest brak wyodrębnienia
beatyfikowana przez
prezbiterium. Wewnątrz znajdują się
Ojca Świętego Jana
kamienne płyty nagrobne z herbami Pielesz
Pawła II w 1991 r.
i Szeliga oraz Elżbiety i Jakuba Olszowskich.
Kościół przebudowano w XVIII w. i dziś jest
malutką świątynią.
fot. K. Hubicki
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Siepraw rozsławiają: Orkiestra Dęta „Sieprawianka” – powstała w latach dwudziestych
ubiegłego stulecia, schola młodzieżowa „Angelii”, piłkarze Ludowego Klubu Sportowego
„Karpaty” i Grupa Folklorystyczna „Sieprawianie” oraz narciarze z klubu „Siepraw-Ski”.
Aktywni są strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej, członkowie Stowarzyszenia Ziemi
Sieprawskiej i Lokalnej Grupy Działania „Turystyczna Podkowa”. Działalność kulturalną,
turystyczną i sportową koordynuje Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Ogólnopolskie
Warsztaty Gospel, Dni Gminy Siepraw, Dzień Integracyjny „Siepraw Bez Barier”,
„Majówka", Dzień Dziecka, imprezy plenerowe, konkurs szopek, wyścigi rowerowe, slalom
gigant w narciarstwie alpejskim to tylko wybrane atrakcje. Ważną rolę informacyjną
w Gminie Siepraw pełni kwartalnik „Z czterech stron Gminy”. Aby dowiedzieć sie więcej
na temat gminy warto odwiedzić stronę internetową: www.siepraw.pl.
Opracował Jerzy Cholewa
na podstawie Informatora Gminy Siepraw
oraz książki Agnieszki Czerneckiej i Eweliny Płatek pod tytułem
SIEPRAW MOJA MAŁA OJCZYZNA

Jesień z B.O.R.T.
Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego
Oddziału Krakowskiego
PTTK
jesienią
2011
roku
zaprasza na następujące wycieczki:
2 października
Hala Krupowa. Zakończenia sezonu
turystyki górskiej. Trasa: Zawoja
Centrum – Złota Grapa – Hala Krupowa
– Cupel – Bystra – Jordanów.
Cena: 40,- zł bez odznaki
15 października
W krainie krzemienia. Krzemionki Opatowskie (zwiedzanie), Bałtów (zwiedzanie)
Cena: 59,- zł
22 października
Jesień w Ojcowskim Parku Narodowym. Kraków – Skała – przejście „Drewnianą Drogą”
do Ojcowa – spacer doliną Prądnika do Bramy Krakowskiej – Jaskinia Ciemna – przejście
wierzchowiną do klasztoru Albertynów – przejście do doliny Sąspowskiej i na Złotą Górę,
ognisko – pieczenie kiełbasek (w cenie wycieczki) – Kraków
Cena: 52,- zł + wstępy
6 listopada
Cmentarze I wojny wokół Krakowa – projekty Hansa Mayr’a. Górka Kościelnicka – Wieliczka –
Łagiewniki – Podgórze – Rakowice.
Cena: 48,- zł
Ceny oferowanych wycieczek mogą ulec zmianie
Szczegóły na temat proponowanych imprez Czytelnicy mogą uzyskać w BORT
Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego – Oddział Krakowski PTTK
31-029 Kraków, ul. Zyblikiewicza 2b
codziennie w godz. 9 - 17
tel. 12-422-26-76, fax. 12-422-37-23
www.krakow.pttk.pl, e-mail: bort@krakow.pttk.pl
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LVII Zlot Turystów Górskich „Hala Krupowa 2011”
Tradycyjnie, w pierwszą niedzielę października, Komisja Turystyki Górskiej Oddziału
Krakowskiego PTTK zaprasza wszystkich turystów górskich - i nie tylko - do uczestnictwa
w Zlocie Turystów Górskich na Hali Krupowej.
ORGANIZATOR
Organizatorem LVII Zlotu Turystów Górskich „Hala Krupowa 2011” jest Komisja
Turystyki Górskiej Oddziału Krakowskiego PTTK.
UCZESTNICTWO W ZLOCIE
W Zlocie mogą brać udział drużyny zgłoszone przez koła PTTK, zakłady pracy i inne
organizacje oraz turyści indywidualni.
Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje Biuro Oddziału w Krakowie, ul. Zyblikiewicza 2b.
PRZEBIEG ZLOTU
Punkt startowy trasy oraz jej przebieg jest dowolny pod warunkiem, że uczestnicy
zgłoszą się na mecie Zlotu na Hali Krupowej w godz. 1100-1330 w dniu 2 października 2011 r.
Uroczyste zakończenie Zlotu odbędzie się o godzinie 1330.
Drużyny, które nie zgłoszą się do godz. 1330 nie będą brały udziału w punktacji
do nagród i pucharów przechodnich.
WPISOWE
Wpisowe w wysokości 9,- zł przyjmuje Biuro Oddziału wraz ze zgłoszeniem do dnia
29 września 2011 r.
UPRAWNIENIA UCZESTNIKÓW
W ramach wpisowego, uczestnicy otrzymują:
 pamiątkową odznakę zlotową,
 potwierdzenie punktów do GOT,
 nagrody przechodnie dla najlepszych.
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
 zgłoszenie udziału w terminie do dnia 29 września 2011 r.,
 przybycie na metę Zlotu w godzinach przyjmowania,
 przestrzeganie zasad kultury turystycznej i ochrony przyrody,
 przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu.
NAGRODY PRZECHODNIE
 Puchar Marszałka Województwa Małopolskiego dla najliczniejszej grupy osób dorosłych
biorącej udział w Zlocie.
 Puchar Prezesa Zarządu Oddziału dla najliczniejszej grupy młodzieży szkolnej biorącej
udział w Zlocie.
Nagrody przechodnie przechodzą na własność po 3-krotnym kolejnym ich zdobyciu.
UWAGI
 Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne wypadki lub szkody spowodowane przez uczestników.
Uczestnicy ubezpieczają się indywidualnie na własny koszt i we własnym zakresie.
 Wszystkich zainteresowanych informujemy, że o godzinie 1200 w kaplicy na Okrąglicy
odbędzie się msza św. w intencji turystów i zakończenia sezonu górskiego.
Na następnej stronie przedstawiamy dla przypomnienia schemat znakowanych szlaków
turystycznych w obrębie pasma Polic oraz punktację do Górskiej Odznaki Turystycznej.
Uczestnikom życzymy słonecznej pogody na trasach zlotu!
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Nr

Trasa dojścia

Juszczyn – Jawor
– Hala Krupowa
Kojszówka – Burdelowa – Cupel –
2
Okrąglica – Hala Krupowa
Osielec – Cupel – Okrąglica
3
– Hala Krupowa
Bystra – Cupel – Okrąglica
4
– Hala Krupowa
Sidzina (centrum) – Malinowe
5
– Okrąglica – Hala Krupowa
Sidzina (centrum) – Dom Dziecka
6
– Hala Krupowa
Sidzina Wielka Polana
7
– Hala Krupowa
Przeł. Zubrzycka – Polica
8
– Hala Krupowa
Przeł. Krowiarki – Kiczorka
9
(Hala Śmietanowa) – Hala Krupowa
Zawoja Lajkonik – Kiczorka (Hala
10
Śmietanowa) – Hala Krupowa
Zawoja Mosorne – Kiczorka (Hala
11 Śmietanowa) – Hala Krupowa
1

Zawoja (centrum) – Spalenica
– Hala Krupowa
Zawoja (centrum) – Spalenica –
12a Kiczorka (H.Śmietanowa) – Polica
– Hala Krupowa
12

13

Skawica Górna – Sucha Góra
– Hala Krupowa
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Kolor szlaku
żółty

Czas przejścia
w górę w dół

Punkty
do GOT

4½

4

18/11

niebieski
potem czerwony
zielony
potem czerwony

5

4

22/16

4¼

3¼

22/16

czerwony

4¾

4

23/16

niebieski

4½

3½

24/19

niebieski
potem zielony

3

2½

14/9

czarny

1½

1

9/5

niebieski
potem czerwony

2½

2¼

17/13

czerwony

3

2¾

14/13

3¼

2¾

18/13

4

3½

17/13

zielony

3¾

2¾

15/10

zielony
potem niebieski
potem żółty
potem czerwony

4¼

3¼

21/18

niebieski

2½

2

14/9

żółty
potem czerwony
niebieski
potem żółty
potem czerwony

Komisja Turystyki Górskiej
Oddziału Krakowskiego PTTK
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Otwarcie nowego szlaku
W niedzielę 11 września 2011 r. odbyło się otwarcie nowego szlaku turystycznego z Rabki-Zdroju do Mszany Dolnej imienia Elfrydy Trybowskiej i Juliana Tolińskiego. Uroczystości
otwierające szlak rozpoczęły się w Parku Zdrojowym w Rabce koło Tężni Solankowej
z udziałem burmistrza Rabki Ewy Przybyło, zaś oficjalna inauguracja z udziałem lokalnych
władz samorządowych gminy Niedźwiedź z wójtem Januszem Potaczkiem, Oddziału PTTK
w Rabce, Gorczańskiego Parku Narodowego (po przejściu nowo wyznakowanym szlakiem
w kierunku Mszany Dolnej) rozpoczęła się uroczystą mszą polową na Potaczkowej, której
oprawę muzyczną zapewniły zespoły ludowe: „Gorcanie” i „Kaczory”. Potem z udziałem
gości (wśród których znalazły się córki Juliana Tolińskiego) oraz zgromadzonych turystów
rozpoczęło się wspólne grillowanie. Szlak, znakowany czarno, wiedzie z Parku w Rabce-Zdroju (węzeł szlaków) północno-zachodnią częścią Gorców poprzez Grzebień, osiedle
Frankówka, w kierunku osiedla Fudry i rozwidlenia między Chabówką a Potaczkową, potem
przez Potaczkową by dotrzeć do osiedla Potoczki, a stąd dalej na Adamczykową i do Parku
Miejskiego w Mszanie Dolnej. Czas przejścia około 3½ godz., długość 16 kilometrów.
W większości wiedzie polnymi ścieżkami w terenie odkrytym (liczne punkty widokowe:
Grzebień, Chabówka, Potaczkowa, Adamczykowa), z których można podziwiać widoki
na Beskid Wyspowy z Luboniem Wielkim i Szczeblem, Gorce,
Elfryda Trybowska – 1913–2007,
Beskid Żywiecki,
absolwentka UJ, w latach 1933a nawet Tatry.
1950 członkini PTT, od 1951
Julian Toliński – 1910–1986,
pedagog, instruktor harcerski,
działacz turystyczny, Przodownik GOT, ludoznawca;
współzałożyciel
Oddziału
Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego; współautor przewodnika po Mszanie Dolnej
i okolicach.

PTTK, współzałożycielka Oddziału
PTTK w Rabce (przez 53 lata wiceprezes Oddziału) oraz Grupy
Rabczańskiej GOPR, Przewodniczka Beskidzka, Przodowniczka
GOT,
organizator
kształcenia
społecznych i zawodowych kadr
turystycznych; członek honorowy
PTTK, honorowa obywatelka
Rabki; współautorka przewodnika
„Rabka i okolice” oraz wielu
opracowań poświęconych Rabce,
Beskidowi Wyspowemu i Gorcom.

1

2
fot. 1, 2: K. Hubicki
Tablice informacyjne w Rabce
3
fot. 3: LupaFoto
źródło: portal gminy Niedźwiedź: www.niedzwiedz.iap.pl

Polowa msza św. na Potaczkowej

4
fot. 4: źródło: www.odkryjbeskidwyspowy.pl

Uroczystości w Rabce / Widok na Beskid Wyspowy / Na Potaczkowej
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Zdobywamy odznakę „Główny Szlak Beskidzki PTTK”
Na wniosek Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK, w związku z przypadającą
w biegłym roku siedemdziesiątą piątą rocznicą nadania Głównemu Szlakowi Beskidzkiemu
imienia marszałka Józefa Piłsudskiego, Zarząd Główny PTTK ustanowił Odznakę
Turystyczną „Główny Szlak Beskidzki”. Celem zdobywania tej odznaki jest popularyzacja
Głównego Szlaku Beskidzkiego prowadzącego najpiękniejszymi zakątkami polskich
Beskidów od Ustronia w Beskidzie Śląskim po Wołosate w Bieszczadach.
Poniżej przedstawiamy treść regulaminu.
REGULAMIN ODZNAKI
GŁÓWNY SZLAK BESKIDZKI
W celu popularyzacji Głównego Szlaku Beskidzkiego wiodącego najpiękniejszymi terenami polskich
Beskidów, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze ustanawia Odznakę Turystyczną Główny
Szlak Beskidzki przyznawaną za jego przejście.
§ 1.
Odznakę można zdobyć w wyniku jednorazowego przejścia całego szlaku w czasie nie dłuższym niż
21 dni lub pokonując go w odcinkach niezależnie od czasu trwania i ilości wycieczek.
§ 2.
Punktowanie wycieczek i potwierdzenie ich odbycia dokonywane jest zgodnie z postanowieniami
Regulaminu Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK.
§ 3.
Odznaka posiada następujące stopnie:
- brązowy
– przyznawany za zdobycie w dowolnym czasie i podczas dowolnej liczby wycieczek na trasie Głównego Szlaku Beskidzkiego minimum 200 punktów GOT PTTK,
- srebrny
– przyznawany za zdobycie kolejnych 200 punktów GOT PTTK na trasie Głównego
Szlaku Beskidzkiego,
- złoty
– przyznawany za przejście pozostałych, dotychczas nie przebytych części Głównego Szlaku Beskidzkiego.
- diamentowy – przyznawany za przejście całego Głównego Szlaku Beskidzkiego w czasie nie
dłuższym niż 21 dni.
Kierunek przejścia poszczególnych odcinków jest dowolny.
§ 4.
W trakcie zdobywania kolejnych stopni odznak nie można powtarzać raz już odbytych wycieczek,
niezależnie od kierunku przejścia.
§ 5.
Do ewidencji przebytych wycieczek służy książeczka GOT PTTK, która wraz z potwierdzeniami
uzyskanymi w terenie, analogicznie jak dla GOT PTTK, stanowi dokumentację zdobywania odznaki.
§ 6.
Zdobywanie odznaki GSB PTTK nie wyklucza jednoczesnego zaliczenia zdobytych punktów w celu
uzyskania kolejnych stopni GOT PTTK.
§ 7.
Wypełnione książeczki GOT PTTK zawierające ewidencję przebytych wycieczek, uzyskane
potwierdzenia terenowe wraz z wyliczeniem zdobytych punktów należy dostarczyć w celu weryfikacji
do Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie. Zweryfikowanie przez COTG przedstawionej dokumentacji jest równoznaczne z przyznaniem odznaki odpowiedniego stopnia i upoważnia do jej zakupu. Weryfikacja odznak odbywa się nieodpłatnie, zdobywający odznakę ponosi jedynie
koszt zakupu odznaki oraz ewentualne koszty przesyłki pocztowej.
§ 8.
COTG PTTK w Krakowie jest odpowiedzialny za promocję i prowadzenie akcji zdobywania Odznaki
GSB PTTK, w tym za prowadzenie ewidencji zdobywców oraz sprzedaży odznak.
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Główny Szlak Beskidzki został wyznakowany w latach 1924-35 z inicjatywy Kazimierza
Sosnowskiego, jednego z najbardziej znanych animatorów ruchu turystycznego w Beskidach,
autora wydanego w 1914 roku pionierskiego przewodnika po Beskidach Zachodnich. Uważał
on, że szlaki turystyczne i schroniska powinny być tak sytuowane, by dać turyście możliwość
wędrowania i noclegu w schronisku odległym o dzień marszu, a osią zagospodarowania gór
powinien być jeden szlak główny, który wiódłby najbardziej atrakcyjnymi terenami górskimi.
Idea ta została zrealizowana właśnie pod nazwą Główny Szlak Beskidzki, którego przebieg
został w znacznej części zaprojektowany przez Mieczysława Orłowicza. Trasa jego przebiegu
w Gorganach została zrealizowana zgodnie z propozycją prezesa Oddziału Lwowskiego PTT
– Adama Lenkiewicza. Szlak ten, długości prawie 750 km, rozpoczynający się w Ustroniu,
prowadził aż po Stoh w Górach Czywczyńskich do zbiegu granic Polski, Czechosłowacji
i Rumunii na kresach Karpat Wschodnich II Rzeczpospolitej. W 1935 r., na zjeździe Polskiego
Towarzystwa Tatrzańskiego w Stanisławowie, nadano mu imię marszałka Józefa Piłsudskiego.
Obecnie trasa różni się od przedwojennej – jej modyfikacja była konieczna w związku
zmianami granic po II wojnie światowej. Jest skrócony o tereny Karpat Wschodnich, które
pozostały poza granicami Polski, zmieniono też nieco jego przebieg w Bieszczadach.
Przystosowanie szlaku do zmian terytorialnych zrealizowali: Władysław Krygowski i Edward
Moskała. Od 1973 r. nosi on imię Kazimierza Sosnowskiego. Jest to najdłuższy w Polsce
szlak pieszy – liczy 519 km. Wiedzie przez kilka grup górskich, pokazując różnorodny
krajobraz, a także liczne ciekawostki przyrodnicze i historyczne.
Jerzy Kapłon
źródło: www.cotg.pttk.pl

Górskimi szlakami (13)
Chcąc przybliżyć Czytelnikom fragmenty
Głównego Szlaku Beskidzkiego przedstawiamy w niniejszym numerze jeden z najpopularniejszych
fragmentów
szlaku:
Turbacz – Rabka (w dół 4½ - 5 godzin,
w górę 6 godz). Oczywiście przedstawiony
czas jest czasem orientacyjnym i zależy
w dużej mierze od naszej kondycji.
Do przedstawionych czasów przejścia
należy doliczyć jeszcze czas dojścia do
schroniska, o ile nie korzysta się w nim
z noclegu.
Naszą wędrówkę rozpoczynamy spod
schroniska PTTK im. Władysława Orkana
na Turbaczu przechodzą obok Ośrodka
Kultury Turystyki Górskiej PTTK. W piętnaście minut wychodzimy na szczyt
Turbacza (1310 m), by rozpocząć schodzenie w kierunku Rozdziela (1188 m). Idąc
w kierunku Obidowca mijamy, zarastające
powoli, liczne gorczańskie polanki,
a w połowie drogi między Rozdzielem
a Obidowcem natrafimy na miejsce katastrofy lotniczej w 1973 roku. Na Obidowcu
(1106) odchodzi zielony szlak do Koninek.

Schronisko PTTK im. W. Orkana na Turbaczu

Ośrodek Kultury Turystyki Górskiej na Turbaczu
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Szczyt Turbacza (1310 m npm)

Miejsce wypadku samolotu sanitarnego,
który rozbił się tutaj 23 maja 1973 r.

Polana Obidowiec.
Na polanie przeważają borówczyska i bliźniczkowa łąka zwana
„psiarą”. Nad polaną niekiedy pojawiają się ptaki drapieżne:
myszołów i pustułka.

Spod schroniska przejście do tego
miejsca zajmie około 1½ godz., a dojście do schroniska na Starych Wierchach kolejne 30 minut, choć czas ten
może się nieco wydłużyć, gdyż mijane
kolejne polany pozwalają napawać się,
przy słonecznej pogodzie, urokliwymi
widokami, m.in. na Tatry. Po stromym
zejściu z Groników (1027 m) osiągamy
polanę Stare Wierchy (968 m), na której
znajduje się schronisko PTTK im.
Czesława Trybowskiego. Tutaj również
znajduje się węzeł szlaków: niebieskigo
na Obidową przez Jaworzynę (943 m)
i Kulakowy Wierch (879 m), zielonego
do Nowego Targu przez Bukowinę
Obidowską (1039 m), zielonego przez
Obidowiec i Tobołów (994 m) do
Koninek, żółtego do Poręby Górnej
i Olszówki. Stąd czerwone znaki kierują
nas do bacówki PTTK na Maciejowej.
Na przejście to należy zarezerwować
około 1 godziny. Szlak wiedzie przez
przełęcz Pośrednie (919 m) na Jaworzynę Ponicką (996 m) i Berdo (948 m).
Miejscami, schodząc ze ścieżki, można
podziwiać widoki na Beskid Wyspowy.
Po dotarciu na polanę Przysłop (852 m),
na której znajduje się bacówka, otwiera
się szeroka panorama w kierunku Babiej
Góry. Od schroniska odchodzi, w jednym kierunku zielony szlak na Piątkową
(717 m) przez Ponice i Rdzawkę, a w
drugim do Poręby Górnej. Stąd pozostanie jeszcze około 1½ godz. do węzła
szlaków w Rabczańskim Parku Zdrojowym. Spod schroniska ścieżka prowadzi
na Maciejową (815 m). Po minięciu
stoku narciarskiego w prawo odchodzi
czarny szlak do Rabki Słonego. Wciąż
obniżając się, mijamy Tatarów (710 m)
z rozległym widokiem na Beskid
Wyspowy, a po przejściu odkrytą
ścieżką wśród pól, docieramy do
pierwszych zabudowań Rabki na ulicy
Gorczańskiej. Stąd ulicami Dietla,
Nowy Świat i Parkową docieramy do
węzła szlaków w Parku Zdrojowym
(510 m).
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Przejście w tym kierunku pozwala nam
zdobyć 16 pkt. do Odznaki Głównego
Szlaku Beskidzkiego, zaś w przeciwnym
25 pkt.
Więcej na temat historii, ciekawych wydarzeń oraz innych szlaków Gorczańskich
można znaleźć między innymi w przewodniku „Gorce” opracowanym przez
Oficynę Wydawniczą „Rewasz”.
Punkty wysokościowe podano na podstawie mapy turystycznej „Gorce zachodnie”
Agencji Wydawniczej „WiT”.

Schronisko PTTK na Starych Wierchach

Proponujemy również Czytelnikom, idąc
na zakończenie sezonu turystyki górskiej
na Halę Krupową, spacer Głównym
Szlakiem Beskidzkim prowadzącym
z Jordanowa przez Bystrą oraz z Przełęczy Krowiarki przez Police. Należy
jednak przy tym pamiętać o znacznych
odległościach i czasie przejścia, jak
również o własnej kondycji.
Do zobaczenia na Głównym Szlaku
Beskidzkim.
opracowanie Grzegorz Hubicki
zdjęcia Krzysztof Hubicki
Bacówka PTTK na Maciejowej

Węzeł szlaków w Parku Zdrojowym w Rabce
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