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Rowerem po wiosnę  

 

55 Turystyczny Zlot Kolarski „ROWEREM PO WIOSNĘ 2012” zorganizowano 30 kwietnia  

2012 r. jako XXII ZLOT GWIAŹDZISTY do miejscowości WIELICZKA. Metę zlotu 

usytuowano przy zajeździe Domu Osiedlowym w Wieliczce-Krzyszkowicach. Słoneczna 

pogoda miała korzystny wpływ na nastroje turystów i organizatorów. W sekretariacie zlotu 

komandor Tadeusz Owsiak, Ryszard Kasprzycki, Jerzy Cholewa  i Dawid Paprota wydawali 

pamiątkowe plakietki i bloczki na posiłek turystyczny ufundowany przez Zarząd Osiedla 

Krzyszkowice. Turyści odbijali ozdobną pieczęć w książeczkach wycieczek kolarskich KOT. 

W sekretariacie zlotu zgłosili się mieszkańcy Balin, Chrzanowa, Dobczyc, Filipowic, Gliwic, 

Grabówek,  Jaworzna, Koźmic Małych, Koźmic Wielkich, Krakowa, Krzeszowic, Łyczanki, 

Myślenic, Trzemeśni, Wieliczki i Zakopanego. Zapisano 70 osób, a w imprezie uczestniczyło 

ponad 100 osób. Turystów oficjalnie powitał przewodniczący Osiedla Krzyszkowice – 

Damian Konieczny. Barbara Biśta-Wagner, w imieniu komandora zlotu Tadeusza Owsiaka, 

wręczyła przewodniczącemu Damianowi Koniecznemu ozdobny klucz na otwarcie sezonu 

rowerowego, a puchary za okazaną pomoc przy organizacji zlotu otrzymali przedstawiciele: 

Zarządu i Rady Osiedla Krzyszkowice, Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w  Wieliczce, Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, Uczniowskiego Klubu Sportowego 

„Gimnazjon” w Wieliczce oraz Kazimierz Dylawerski. Krzysztof Szafraniec członek Zarządu 

Oddziału Krakowskiego PTTK odczytał list gratulacyjny dla Krakowskiego Klubu Cyklistów 

i Motocyklistów „Smok”, obchodzącego w tym roku 100-lecie działalności. Na powitanie 

turystów i organizatorów wystąpili gimnastycy oraz cheerleaderki Uczniowskiego Klubu 

Sportowego „Gimnazjon” .Gimnastyków do pokazu przygotowali: dr Mirosław Kos i Tomasz 

Bętkowski, a dziewczęta do występu Joanna Litewka. Zebrani nagrodzili występy brawami. 

Zorganizowano tradycyjne konkursy sprawnościowe. A oto ich wyniki: 

RZUTKI DO TARCZY: 1. Paweł Ciszek;  

2. Andrzej Maciejowski; 3. Jarosław Szerszeń. 

ROWEROWY BIEG ŻÓŁWI: 1. Maciej Idryan;  

2. Marcin Idryan; 3. Bogusław Opryszek. 

ROWEROWY TOR PRZESZKÓD: 1. Bogusław Opryszek;  

2. Marcin Jędrzejczyk; 3. Grzegorz Wolanin. 

STRZELANIE Z BRONI PNEUMATYCZNEJ: 1. Maciej Hasslinger;  

2. Alfred Doległo; 3. Włodzimierz Walas. 

Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego – Oddział Krakowski PTTK 

31-029 Kraków, ul. Zyblikiewicza 2b 

od poniedziałku do piątku w godz. 9 – 17 

tel. 12 422 26 76, fax. 12 422 37 23 
www.krakow.pttk.pl,   e-mail: bort@krakow.pttk.pl 

 

świadczy usługi w zakresie organizowania: 
obsługi przewodnickiej w języku polskim i w językach obcych 

noclegów i wyżywienia 
wycieczek jednodniowych, wielodniowych, krajowych i zagranicznych 

obozów turystyki kwalifikowanej, zielonych i białych szkół 
biletów wstępu do muzeów, teatrów i na koncerty 

dla grup przyjeżdżających do Krakowa: zakwaterowanie, wyżywienie,  
imprezy regionalne oraz bilety wstępu 
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WYŚCIG POD GÓRKĘ (dorośli): 1. Jakub Gospodarczyk;  

2. Marcin Kaczmarczyk; 3. Krzysztof Lewandowski. 

WYŚCIG POD GÓRKĘ (dzieci do lat 13): 1. Kamil Ciszek;  

2. Dawid Kujawa; 3. Oskar Urbański. 

Sędziowie konkurencji: Marek Zaród, Krzysztof Szafraniec, Jerzy Cholewa, Stanisław 

Młynarski, Kazimierz Dylawerski, Wojciech Rytwiński, Andrzej Sitko, Mirosław Kost. 

Małgorzata Ślusarek i Małgorzata Kubarska z Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Wieliczce przygotowały tablicę do rysowania kredą i stolik z malowankami oraz zorgani-

zowały konkursy i zabawy. Uczestnicy konkursów łowili pytania z wielkiego zaczarowanego 

kapelusza, przebijali kolorowe balony z zagadkami. W konkursie wiedzy o przepisach ru-

chu drogowego najlepszą wiedzą wykazali się: Jan Kost, Dawid Kujawa, Jolanta 

Flasińska, Klaudia Bomba, Dawid Szarek. Wśród wymienionych rozlosowano nagrody 

książkowe i drobne upominki, a wszyscy uczestnicy mogli poczęstować się jabłkami na 

stoisku bibliotecznym. Mini puchar od komandora zlotu Tadeusza Owsiaka, dla najmłod-

szego uczestnika zlotu otrzymał trzylatek Wojciech Kołodziej. 

Informacja o zlocie ukazała się na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, 

Uczniowskiego Klubu Sportowego „Gimnazjon” w Wieliczce oraz na łamach „Dziennika 

Polskiego”. Impreza była dofinansowana przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa 

Turystyczno-Krajoznawczego oraz Zarząd Oddziału Krakowskiego PTTK, a organizatorami 

oprócz wymienionych byli: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Krakowski 

Klub Kolarski PTTK, Małopolski Szkolny Związek Sportowy, Wojewódzkie Zrzeszenie 

„Ludowe Zespoły Sportowe” w Krakowie, Krakowski Klub Cyklistów i Motocyklistów 

„Smok”, Urząd Miasta i Gminy Wieliczka, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 

w Wieliczce, Zarząd i Rada Osiedla Krzyszkowice, Uczniowski Klub Sportowy „Gimnazjon” 

w Wieliczce, Oddział Miejski PTTK w Wieliczce. 

Nagrody ufundowali między  innymi: BIKERSHOP Kraków, CYKLO-CENTRUM Kraków, 

Przedsiębiorstwo Handlowe „TOMAR” Kraków, „SECESJA” s. c. Kraków. 

 

Jerzy Cholewa zaprosił wszystkich na jesienne zakończenie sezonu do Koźmic Wielkich 

w ostatnią niedzielę września 2012 r. 

 
Jerzy Owsiak (KKK) 

 

Sezon turystyki górskiej 2012 otwarty 

 

W dniu 22 kwietnia 2012 r. Komisje Turystyki Górskiej: Oddziałów PTTK: Krakowskiego 

im. księdza Karola Wojtyły z Krakowa, „Beskid” z Nowego Sącza i „Ziemi Tarnowskiej” 

z Tarnowa imprezą pod nazwą „Wiosna 2012” 

zainaugurowały sezon turystyki górskiej w 

Małopolsce. Miejscem rozpoczęcia sezonu było 

przebudowane schronisko na Hali Łabowskiej 

w Beskidzie Sądeckim. Głównym organizato-

rem imprezy była Komisja Turystyki Górskiej 

Oddziału PTTK „Beskid” z Nowego Sącza. 

Pogoda nie sprzyjała organizatorom, po pogod-

nym poranku zachmurzyło się i pod koniec 

imprezy oraz w drodze powrotnej towarzyszył 

turystom wiosenny deszcz. Na Hali Łabowskiej 

zgromadziło się około 800 osób reprezentują-

cych oddziały PTTK z Małopolski i Śląska. 
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Najliczniejszą grupę stanowili przedstawiciele Oddziałów organizujących imprezę, czyli 

z oddziałów PTTK: Krakowskiego w Krakowie (około 250 osób), „Ziemi Tarnowskiej” 

w Tarnowie (ok. 50 osób), „Beskid” w Nowym Sączu (ok. 100 osób). Ponadto na imprezę 

przybyli turyści z oddziałów PTTK w: Andrychowie (9 osób), Bochni (20 osób), Brzesku 

(40 osób), Gorlicach (32 osoby), Nowym Targu (50 osób), Olkuszu (15 osób), Pietrzykowi-

cach Żywieckich (29 osób), Żywcu (52 osoby) oraz krakowskich oddziałów PTTK: 

Hutniczego (51 osób) i Wojskowego (15 osób).  

Przed mszą miało miejsce oficjalne otwarcie sezonu Turystyki Górskiej w Małopolsce, 

którego dokonał Leszek Zegzda – prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej, w asyście 

prezesów oddziałów organizujących imprezę: kol. Adama Sobczyka z Nowego Sącza, kol. 

Andrzeja Łabny z Tarnowa i kol. Kazimierza Synowskiego z Krakowa. Wśród zaproszonych 

gości obecni byli: dyrektor Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta Nowy Sącz Józef 

Kantor, Mieczysław Gwiżdż i Janusz Kwiatkowski z Rady Miasta Nowego Sącza, Andrzej 

Zarych ze Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. Władze PTTK reprezentowała kol. 

Cecylia Jabłońska (członek Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK). Obecni byli także 

przedstawiciele Krynickiej Grupy GOPR z naczelnikiem Michałem Stachoniem na czele. 

Spółkę „Karpaty – Schroniska i Hotele Górskie PTTK” reprezentował prezes zarządu spółki 

kol. Jerzy Kalarus. Punktualnie o godz. 13. ks. Andrzej Jedynak z Nowego Sącza w asyście 

proboszcza z Piwnicznej ks. Kazimierza Czecha odprawił tradycyjną mszę św. na rozpoczęcie 

sezonu turystycznego. Po zakończeniu mszy odbył się konkurs wiedzy o Beskidzie Sądeckim 

i Ziemi Sądeckiej, w którym wzięło udział kilkanaście osób, głównie młodzież z sądeckich 

szkół. W inauguracji sezonu brali również udział członkowie zarządów i komisji rewizyjnych 

oddziałów organizujących imprezę, przedstawiciele oddziałowych komisji problemowych, 

liczne grono przewodników górskich i przodowników turystyki górskiej. Z kół PTTK 

zrzeszonych w Oddziale Krakowskim najliczniejszą grupę stanowili członkowie koła 

Grodzkiego (104 osoby), koła nr 27 ze Skawiny (53 osoby), koła nr 1 „Pielgrzym” (50 osób). 

Reprezentowane były także szkolne koła PTTK: nr 8 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno 

Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, nr 22 przy Szkole Podstawowej 

nr 53, nr 10 przy Szkole Podstawowej nr 7. Należy odnotować liczny udział młodzieży 

szkolnej ze szkól Nowego Sącza i okolic.  

Członkowie Komisji Turystyki Górskiej Oddziału Krakowskiego PTTK udzielali informacji 

dotyczących terminów i warunków uczestnictwa w kolejnych tegorocznych imprezach, 

organizowanych przez Komisję. Rozpoczęcie sezonu na Hali Łabowskiej było dla turystów 

górskich Oddziału Krakowskiego PTTK pierwszym etapem tegorocznej edycji „Rajdu na raty 

– Siedem Wierchów Beskidzkich”. W związku z tym, przedstawiciele KTG rozprowadzali 

wśród turystów Oddziału dzienniczki rajdowe i szczegółowe programy rajdu oraz dokonywali 

potwierdzeń „zaliczenia” pierwszego etapu tego rajdu.  
Marian Garus (KTG) 

zdjęcia Julian Ślusarczyk 
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Podsumowanie działalności Kół za rok 2011 

 

W bieżącym roku Komisja Kół Oddziału Krakowskiego PTTK dokonała oceny działalności 

kół za rok 2011 nieco wcześniej. W związku z tym, całość podsumowania zamieściliśmy 

w poprzednim numerze Biuletynu (nr 71, str. 12), zdając sobie sprawę z jaką niecierpliwością 

Czytelnicy oczekują wyników tej oceny. W bieżącym numerze przytoczymy tylko najważ-

niejsze dane. W wyznaczonym przez Zarząd Oddziału czasie karty przekazało 20 kół na 31 

istniejących, nie wliczając Koła Środowiskowego, obejmującego osoby wpłacające składki 

bezpośrednio do kasy Oddziału. Komisja Kół wyłoniła ze swego grona zespół (w składzie: 

Anna Nosek, Jan Romowicz, Ewaryst Wiśniewski i Janusz Worotniak), który skontrolował 

deklaracje członkowskie PTTK pod kątem opłacania składek PTTK za 2011 r. Ilość członków 

Oddziału ogółem w roku 2011 wyniosła 1472 osoby. Z tej liczby 1301 członków opłaciło 

składki w całości, co stanowi 88,4%. 19 kół uiściło składki w 100%. Zarządy kół zorganizo-

wały 707 wycieczek jednodniowych i 65 wycieczek wielodniowych, w których brały udział 

3942 osoby oraz 39 prelekcji, szkoleń i pokazów, w których uczestniczyło 898 osób.  

Pomimo ubiegłorocznego apelu do zarządów kół o uporządkowanie kartotek członków i ich 

oznakowanie pieczątką lub wpisaniem numeru koła, nadal wiele kartotek członkowskich nie 

jest przyporządkowana do konkretnego koła. Bez echa przeszedł również apel o oddzielenie 

kartotek byłych i aktualnych członków – są one nadal, w wielu przypadkach, wymieszane. 

Zauważono też duże rozbieżności pomiędzy informacją składaną przez zarząd koła, a stanem 

faktycznym. 

Przypominamy, że na stronie internetowej naszego Oddziału każde koło ma własną zakładkę, 

w której może zamieszczać różnego rodzaju informacje o swojej działalności. Materiały do 

zamieszczenia należy kierować do biura Oddziału.  

Podsumowując analizę, gratulacje należą się kołom nr 1 i nr 45 za uzyskanie najwyższej 

punktacji w tegorocznym podsumowaniu działalności, a wszystkim członkom i zarządom kół 

podziękowania za turystyczne dokonania w 2011 roku. 

 

Lato z B.O.R.T. 

 

Niżej podajemy terminy i miejsca wycieczek organizowanych latem 2012 roku przez BORT 

Oddziału Krakowskiego PTTK.  

23-27 czerwca 

Łódź i okolice. I dzień: przejazd do Łodzi, zwiedzanie miasta, obiadokolacja, nocleg; 

II dzień: Łódź (śniadanie), Oporów (zwiedzanie zespołu klasztornego o.o. paulinów oraz 

XV-wiecznego zamku),  Uniejów (miasto „wody, Indian i rycerzy”, zwiedzanie zamku z XIV 

wieku), powrót do Krakowa. 

Cena: 350,- zł + wstępy 

30 czerwca 

Małopolski Szlak Cystersów. Mogiła (bazylika mniejsza), Ludźmierz (sanktuarium), Trybsz 

(kościół p.w. św. Elżbiety Węgierskiej), Jodłownik (XIV-wieczny kościół), Szczyrzyc 

(klasztor i browar).  

Cena: 63,- zł  

7-8 lipca 

Dolnośląski Szlak Cystersów. I dzień: Kraków, Rudy (zwiedzanie), Wrocław (zwiedzanie, 

obiadokolacja, nocleg); II dzień: Wrocław (śniadanie), Krzeszów (opactwo), Bardo (kościół),  

Kamieniec Ząbkowicki, Henryków (opactwo), Kraków. 

Cena: 370,- zł + wstępy  
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21 lipca 
Beskid Żywiecki. Przełęcz Glinka – Krawców Wierch – Lipowska – Złatna (trasa górska dla 

średnio zaawansowanych). 

Cena: 54,- zł  

28 lipca 
Porcelana i … . Ostrowiec Świętokrzyski (zwiedzanie), Ćmielów (zwiedzanie manufaktury), 

Opatów ( zwiedzanie). 

Cena: 63,- zł + wstępy 

4-5 sierpnia 
Mała Fatra. I dzień: wyjazd z Krakowa, zamek w Strencie – jeden z dwóch zamków 

strzegących przełomu Wagu, ruiny zamku Varin, spacer, muzeum Janosika w Terchowej, 

obiadokolacja, nocleg; II dzień: śniadanie, Górne i Dolne Diery – malownicze wąwozy 

w skałach wapiennych, „stupaczki”, drabinki, powrót do Krakowa. 

Cena: 390,- zł + wstępy ok. 10 € 

11 sierpnia 
Opolszczyzna. Kamień Opolski (sanktuarium św. Jacka), Moszna (zamek, park), Rogów 

Opolski (zamek, drewniany kościół). 

Cena: 65,- zł + wstępy  

15 sierpnia 
Ścieżkami Jana Pawła II. Dolina Chochołowska (schronisko), Dolina Wyżnia Chochołow-

ska, Ścieżka nad Reglami, Dolina Kościeliska, (trasa górska łatwa). 

Cena: 60,- zł + wstęp do TPN 

25 sierpnia 
Browarium Tyskie i nie tylko. Sławków (zwiedzanie), Będzin (zamek), Katowice (Nikiszo-

wiec, Giszowiec), Tychy (browar). 

Cena: 54,- zł + wstępy 

2 września 
Panoramy – Pogórze Gubałowskie. Miętustwo, Szeligowski Wierch, Tominów Wierch, 

Ostrysz, Ciche lub Chochołów (trasa górska średnio trudna, długa). 

Cena: 58,- zł  

14-16 września 
Góry Stołowe i Góry Sowie.  I dzień: wyjazd w stronę Wrocławia (po drodze Ślęża od przeł. 

Tąpadła oraz zwiedzanie twierdzy Sowiogórskiej, obiadokolacja, nocleg w Srebrnej Górze);  

II dzień: Srebrna Góra (śniadanie), przejazd do Pasterki (przejście zielonym szlakiem: Błędne 

Skały, Szczeliniec Wielki, Skalne Grzyby), Batorówek (obiadokolacja, nocleg); III dzień: 

Batorówek (śniadanie), Kudowa Czermna (Kaplica czaszek), Duszniki Zdrój (młyn papierni-

czy i centrum zdrojowe z dworkiem Chopina), powrót do Krakowa. 

Cena: 530,- zł + wstępy 

23 września 

Małe Pieniny. Jaworki (rezerwat Biała Woda), przełęcz Rozdziele, Wysoka, Durbaszka, 

zejście do Szlachtowej lub z Wysokiej zejście wąwozem Homole do Jaworek (trasa górska 

dla średnio zaawansowanych).     

Cena: 58,- zł  
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29 września 

Zamki, Pałace i Dwory Ziemi Zawierciańskiej. Kraków, Rzędkowice (wapienne ostańce), 

Włodowice (ruiny pałacu, kościół barokowy), Zawiercie (pałacyk Szymańskiego, dwór), 

Poręba, dąb Bartek, Siewierz (ruiny zamku, kościół romański), Ciągowice (ruiny dworku), 

Wysoka (ruiny pałacyku), Rokitno Szlacheckie (dworek, park), Kraków. 

Cena: 62,- zł  

7 października 

Zakończenie Sezonu Turystyki Górskiej na Hali Krupowej.  

Cena: 50,- zł  

 

Ceny oferowanych wycieczek mogą ulec zmianie, dlatego bliższe informacje  
na temat proponowanych wycieczek Czytelnicy uzyskają w BORT 

 

 

 

 

 

 

 

Ośrodek Kultury Turystyki Górskiej PTTK na Turbaczu 

 

Zdobywając szczyt Turbacza, bądź tylko 

osiągając taras przy schronisku PTTK, 

podchodząc od strony Nowego Targu 

przechodzimy koło intrygującego drewnia-

nego budyneczku, usytuowanego nieopo-

dal schroniska. Znajduje się w nim jeden 

z  sześciu Ośrodków Kultury Turystyki 

Górskiej PTTK w Karpatach. Ośrodek roz-

lokowany jest w dwóch izbach, w których 

znajdują się eksponaty, zdjęcia, kopie 

dokumentów, tablice informacyjne przed-

stawiające historię schronisk i turystyki w 

Karpatach. Szczególny nacisk, w związku 

z miejscem usytuowania, poświęcony jest 

schronisku na Turbaczu im. Władysława Orkana i Gorcom. Oprócz eksponatów związanych 

z tutejszym schroniskiem, wystawa obejmuje także tematykę związaną z patronem schroniska 

Władysławem Orkanem,  zagospodarowaniem turystycznym regionu Gorców, wydarzeniami 

II wojny światowej w tym rejonie oraz innymi schroniskami i ośrodkami. Warto, podczas 

wędrówki gorczańskimi ścieżkami, odwiedzić to mini muzeum i zapoznać się z historią 

turystyki w Gorcach. Zainteresowanym proponujemy odwiedzić pozostałe pięć ośrodków: 

w Beskidzie Śląskim na Przysłopie „U źródeł Wisły”, w Beskidzie Żywieckim na Marko-

wych Szczawinach, w Pieninach obok schroniska „Orlica”, w Beskidzie Sądeckim na 

Jaworzynie Krynickiej oraz w Bieszczadach w Ustrzykach Górnych. 
 

Krzysztof R. Hubicki 

Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego – Oddział Krakowski PTTK 

31-029 Kraków, ul. Zyblikiewicza 2b 

codziennie w godz. 9 - 17 

tel. 12-422-2676, fax. 12-422-3723 
www.krakow.pttk.pl,   e-mail: bort@krakow.pttk.pl 
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Górskimi szlakami (14) 

 

Propozycja dla tych, którzy mają dobrą kondycję, ale nie tylko. Proponujemy wycieczkę na 

Gęsią Szyję przez Rusinową Polanę. Na Rusinową Polanę (1210 m) możemy dojść wieloma 

wariantami o różnym stopniu trudności wysiłkowej: z Palennicy Białczańskiej (984 m) nie-

bieskim szlakiem w 45 min. (stromo, ale szybko), z Zazadniej (944 m) Złotą Doliną niebie-

skim szlakiem w 1 godzinę 15 minut (koniec szlaku stromy), z Wierch Porońca (1101 m) 

zielonym szlakiem przez Goły Wierch w 1 godz. (najłatwiejsze podejście). Oczywiście 

podane czasy to tylko dane nominalne, gdyż przyjemność ma polegać na rekreacji, podziwia-

niu wspaniałych widoków, oddaniu się magii gór i otaczającej przyrody. Warto więc od czasu 

do czasu zatrzymać się, a nie sprawdzać czy akurat idziemy zgodnie z czasem podanym na 

tabliczkach. Pierwszy z wymienionych wariantów polecamy turystom, którzy mają dobrą 

kondycję, gdyż podejście na Gęsią Szyję z Rusinowej Polany to 280 m przewyższenia na 

krótkim odcinku, a zatem równie strome podejście. Drugi wariant polecamy turystom, którzy 

interesują się zabytkami sakralnymi i krajoznawstwem. Na swej drodze spotkają Sanktuarium 

Matki Bożej Jaworzyńskiej na Wiktorówkach wraz Symbolicznym Cmentarzem. Ostatni 

z wariantów polecamy dla mniej wprawnych turystów, którzy wolą miejsca z dala od zgiełku 

ruchu turystycznego. Wysiłek podejścia wynagrodzi nam jednak wspaniała panorama Tatr: 

od Tatr Bielskich poprzez najwyższe szczyty Tatr Wysokich po Kocioł Morskiego Oka. 

Z Rusinowej Polany czeka nas wspomniane strome podejście zielonym szlakiem na Gęsią 

Szyję (1280 m) lub powrót  jednym z wymienionych szlaków. Dodatkowym wariantem jest 

wygodne zejście niebieskim, a potem czarnym szlakiem łącznikowym przez Polanę pod 

Wołoszynem (stąd znaki czerwone) do drogi Balzera (poniżej Wodogrzmotów Mickiewicza), 

co zajmie około godziny. Podchodząc pod górne partie Rusinowej Polany panorama staje się 

bardziej rozleglejsza w kierunku północnym, obejmująca nie tylko Tatry, ale również Pieniny, 

Gorce i Beskidy. Po opuszczeniu polany wchodzimy w las. W tym miejscu zaczyna się 

nieprzyjemne podejście po drewnianych schodach. Ostatni odcinek to wygodna ścieżka na 

odsłonięty szczyt dolomitowych skałek Gęsiej Szyi. To kolejny punkt widokowy po Rusino-

wej Polanie. Stąd rozpościera się wspaniały widok na niedostępną Dolinę Waksmundzką 

otoczoną granią Wołoszyna i Koszystej. Widoczne charakterystyczne sylwetki Kasprowego 

Wierchu, Czerwonych Wierchów i Giewontu. Czas podejścia z Rusinowej Polany to ponad 

45 min., a zejścia na Waksmundzką Rówień (1405 m) ok. 15 min. Stąd możemy wrócić 

czerwonym szlakiem na Palenicę Białczańską przez wspomnianą Polanę pod Wołoszynem 

w około 2 godz. (polecane), bądź przez Psią Trawkę na Toporową Cyrhlę lub do Brzezin 

w czasie 2-2,5 godz., Pozostaje również wariant do Kuźnic przez Halę Gąsienicową szlakiem 

zielonym, a potem niebieskim. Czas przejścia z tego miejsca tym wariantem to ponad 4 godz. 

Całość przejścia trasy proponowanej wycieczki zajmie około 4-5 godz. Oczywiście w podsta-

wowej wersji, bez odpoczynku i podziwiania widoków, czego kategorycznie nie polecamy. 

Na wymienionych punktach widokowych należy sobie zaplanować długi postój. Po pierwsze, 

aby odpocząć i zregenerować siły, a po drugie, aby nacieszyć się tak wspaniałymi widokami. 
 

Grzegorz Hubicki 
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Zanim pójdziesz na wycieczkę 

 

Kolejny raz przypominamy kilka podstawowych zasad przed wyruszeniem na wędrówkę, niezależnie 

od tego czy będzie to wędrówka pieszo, rowerem, konno, czy kajakiem –  
 
zawsze należy pamiętać o: 
- wcześniejszym przygotowaniu dokładnego planu wycieczki, spływu, wyprawy, 
- przeczytaniu o tym, co będziecie zwiedzić – zobaczycie wtedy dużo więcej, 
- zaplanowaniu długości i trudności trasy na miarę swoich możliwości, 
- przestudiowaniu mapy terenu, w który się wybieracie i opisie szlaku, 

- sprawdzeniu stanu technicznego i sprawności sprzętu, którym będziecie się posługiwać  
- zabraniu odpowiedniego ubioru oraz apteczki pierwszej pomocy, 
- zostawieniu wiadomości o celu i trasie Waszej wycieczki. 
 
W trakcie wędrówki: 
- jeśli zgubicie szlak, wróćcie do ostatniego widzianego znaku, 
- nie wstydźcie się zawrócenia także wtedy, gdy załamie się pogoda lub trasa okaże się zbyt trudna, 

- nie zbaczajcie ze szlaku, a szczególnie na terenach chronionych, 
- pamiętajcie, że przyroda to nasze wspólne dobro, szanujcie ją, 
- zostawcie szlak takim, jakim chcielibyście go zastać, 
- pamiętajcie, że hałasując, możecie spowodować fałszywy alarm, 
- zwracajcie uwagę na innych i pomagajcie im w razie potrzeby, 
- jeśli zdarzy się wypadek, koniecznie zachowajcie spokój i wezwijcie pomoc, 
- uśmiechajcie się do ludzi spotykanych na szlaku, zawsze warto! 

 

 

 

997 – Policja 

998 – Straż Pożarna 

999 – Pogotowie Ratunkowe 

112 – Europejski Numer Alarmowy 

985 – Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 

601 100 100 – Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 

601 100 300 – Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 
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