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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

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych
oraz wiosennego klimatu życzy
wszystkim członkom i sympatykom
Zarząd Oddziału Krakowskiego PTTK
Otwarcie sezonu turystyki górskiej 2016
Komisje Turystyki Górskiej Oddziałów PTTK: „Ziemi Tarnowskiej” z Tarnowa (główny
organizator), „Beskid” z Nowego Sącza, „Krakowskiego” z Krakowa, , zapraszają w dniu
24 kwietnia 2016 r. do Bacówki PTTK na Maciejowej w Gorcach na uroczyste rozpoczęcie
sezonu turystyki górskiej w Małopolsce
pn. „XIII Małopolskie Rozpoczęcie
Sezonu Turystycznego – Wiosna 2016”.
Impreza odbędzie się pod honorowym
patronatem Marszałka Województwa
Małopolskiego Jacka Krupy. Ostatnie
otwarcie na Maciejowej miało miejsce
9 kwietnia 2000 r. Uczestnicy przyjmowani będą na mecie zlotu w godz. 10.30-12.00. O godz. 12.00 rozpocznie się
msza święta celebrowana w intencji
turystów górskich z małopolski i rozpoczynającego się sezonu. Po mszy świętej,
o godz. 13.00 nastąpi uroczyste powitanie
Bacówka PTTK „Na Maciejowej”
fot. K. Hubicki
uczestników i otwarcie sezonu górskiego
2016 z udziałem zaproszonych gości i władz Oddziałów PTTK organizujących imprezę oraz
konkurs wiedzy turystycznej dla młodzieży i wręczenie pucharu dla najliczniejszej
reprezentacji Oddziału biorącego udział w imprezie. Zgłoszenia oraz wpisowe w wysokości
4,- złotych przyjmować będzie Biuro Oddziału Krakowskiego PTTK codziennie w godz.
10-17 do dnia 19 kwietnia 2016 r. W ramach wpisowego uczestnicy otrzymają pamiątkową
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odznakę zlotową, odcisk okolicznościowego stempla, potwierdzenie do książeczki Górskiej
Odznaki Turystycznej PTTK. Z Krakowa do Rabki istnieje dogodny dojazd busami. BORT
Oddziału Krakowskiego PTTK na rozpoczęcie sezonu udostępni autokar.
Szczegóły na afiszach oraz w czasie dyżurów oddziałowej Komisji Turystyki Górskiej
we wtorki w godz. 18-19. Dla turystów Oddziału Krakowskiego PTTK rozpoczęcie sezonu
turystyki górskiej będzie również I etapem cyklicznej imprezy „Rajd na Raty – 7 Wierchów
Beskidzkich”.

Uczestnicy imprezy nie będący członkami PTTK ubezpieczają się od następstw
nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.

Rys historyczny - bacówka PTTK na Maciejowej
Bacówka PTTK na Maciejowej położona jest na polanie
Przysłop na wysokości 852 m npm pomiędzy szczytem
Maciejowej (815 m npm) a szczytem Wierchowej (940 m
npm). Jest jedną z 10 bacówek PTTK przeznaczonych do
obsługi ruchu turystyki kwalifikowanej. Budowa nowej
bacówki została zainicjowana przez pełnomocnika ds.
bacówek ZG PTTK Edwarda Moskałę1. Głównymi
realizatorami budowy byli: ówczesny naczelnik miasta
i gminy Rabka Tadeusz Klimiński2, dyrektor Zakładu
Remontowo-Budowlanego PTTK w Zakopanem Jerzy
zdj. D. Hubicka
Klimiński3 oraz działacze rabczańskiego Oddziału PTTK.
Wiosną 1975 r. rozpoczęto starania o zakup odpowiedniej działki. Wybrano miejsce (ok. 3 ha) na polanie Przysłop nieopodal wierzchołka Maciejowej.
1

Edward Moskała (1925-1995), działacz turystyczny, od 1946 członek PTT, a potem PTTK; założyciel
Centralnego Archiwum Turystyki Górskiej, inicjator utworzenia Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK
w Krakowie; autor wielu przewodników, map i panoram górskich; inicjator budowy bacówek w polskich górach.
2
Tadeusz Klimiński (1936-2015) – ratownik górski, kierownikiem schroniska PTTK na Turbaczu i bacówki
PTTK na Maciejowej; naczelnik Miasta i Gminy Rabka, członek założyciel Grupy Rabczańskiej GOPR; postać
zasłużona dla miasta i gminy Rabka oraz dla ratownictwa i turystyki górskiej; prywatnie numizmatyk, filatelista
i brydżysta, powszechnie; znany był ze swojej działalności samorządowej i górskiej.
3
Jerzy Klimiński (ur. 1932) - taternik i ratownik górski, instruktor taternictwa, przewodnik tatrzański, technik
budowlany i absolwent AWF Kraków; taternictwo uprawiał latem i zimą, głównie w latach 1950-65; od roku
1952 członek TOPR, a potem Grupy Tatrzańskiej GOPR; w latach 1979-81 był naczelnikiem Grupy Tatrzańskiej
GOPR. Od 1960 kierował pracami budowlanymi w schroniskach tatrzańskich i beskidzkich.

4

biuletyn informacyjny

87

Wykonanie bacówki powierzono Zakładowi Remontowo-Budowlanemu PTTK w Zakopanem.
Pod koniec lata 1975 roku wytyczono miejsce dla przyszłego budynku i rozpoczęto roboty
ziemne. Jesienią zbudowano rurociąg doprowadzający wodę z ujęcia źródła znajdującego się
na zboczach Wierchowej. Budowa zakończona została w 1977 roku, a oddanie do użytku
nastąpiło 23 września 1977 r.
Konstrukcja bacówki jest typowym charakterystycznym przykładem bacówki turystyki
kwalifikowanej. Drewnianą konstrukcję składającą się z elementów rozbieralnych wykonała
brygada cieśli z Dzianisza. Starannie zadbano o wystrój wnętrza, które wyróżnia się
oryginalnym charakterem. Szczególną uwagę zwracają: ścianka działowa odgradzająca klatkę
schodową od holu, tablica ogłoszeń oraz wystrój sali gościnnej. Bacówka jest pierwszym tego
typu schroniskiem górskim, które otrzymało tak bogaty wystrój dekoracyjny i turystyczny
wnętrz. Oprócz wspomnianych elementów, bacówka otrzymała oryginalne osłony na grzejniki, krzesła oraz liczne rzeźbione elementy sprzętów codziennego użytku wykonane przez
pracowników wspomnianego Zakładu Remontowo-Budowlanego PTTK, absolwentów Liceum
Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem.
Uroczyste otwarcie bacówki nastąpiło 23 września 1977 roku prowadzone przez Edwarda
Moskałę i Ignacego Kurzeję – ówczesnego prezesa Oddziału PTTK w Rabce. W otwarciu
wzięli udział liczni turyści, przewodnicy, działacze i sympatycy PTTK. Kierownictwo
powierzono wspomnianemu wcześniej Tadeuszowi Klimińskiemu z Rabki.

50. Rajd na raty „Siedem Wierchów Beskidzkich”
Komisja Turystyki Górskiej Oddziału Krakowskiego
PTTK zaprasza na trasy 50. edycji Rajdu na raty „Siedem
Wierchów Beskidzkich”. Celem Rajdu jest propagowanie
aktywnego wypoczynku, turystyki górskiej, zdobywanie
Górskiej Odznaki Turystycznej i poznawanie piękna
polskich Beskidów oraz przylegających do Beskidów grup
Pogórza Karpackiego. Do udziału w Rajdzie zapraszamy
zarówno turystów dorosłych jak i młodzież. Warunkiem uczestnictwa w Rajdzie jest wykupienie
u organizatorów na I etapie Rajdu dzienniczka rajdowego, w którym uczestnicy będą potwierdzać
„zaliczenia” kolejnych punktów etapowych – miejsc usytuowanych na szczytach górskich.
Potwierdzeń będą dokonywać przedstawiciele Komisji Turystyki Górskiej Oddziału
Krakowskiego PTTK dyżurujący na poszczególnych etapach (szczytach) w dniach przewidzianych w programie Rajdu w godz. 12-14. Warunkiem ukończenia Rajdu jest potwierdzenie
udziału w 4 z 7 etapów Rajdu. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą Rajd otrzymają na jego
zakończeniu pamiątkowe plakietki.
Etapy rajdu:
Bacówka PTTK na Maciejowej (Gorce) (rozpoczęcie)
Kiczora nad Zawoją (Beskid Makowski)
Koziarz (Beskid Sądecki)
Borsuczyny (Gorce)
Trzy Korony (Pieniny)
Babia Góra (Beskid Żywiecki)
Magurka Wilkowicka (Beskid Mały) (zakończenie)

I etap
II etap
III etap
IV etap
V etap
VI etap
VII etap

24 kwietnia
8 maja
22 maja
5 czerwca
19 czerwca
4 września
18 września
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Regulamin „Rajdu na raty – Siedem Wierchów Beskidzkich”
1. Organizatorem „Rajdu na raty - Siedem Wierchów Beskidzkich” jest Komisja Turystyki
Górskiej Oddziału Krakowskiego PTTK w Krakowie przy ul. Zyblikiewicza 2b.
2. Celem Rajdu jest propagowanie aktywnego wypoczynku wśród osób dorosłych, młodzieży szkolnej, członków i sympatyków PTTK, poznawanie piękna polskich Beskidów
oraz umożliwienie uczestnikom zdobywania kolejnych stopni Górskiej Odznaki Turystycznej.
3. Rajd odbywa się na terenie Beskidów Zachodnich i przylegającej doń części Pogórza
Karpackiego.
4. Uczestnicy „Rajdu” wędrują na ustalane corocznie przez organizatorów szczyty (wierchy)
dowolnymi, wybranymi przez siebie trasami.
5. Uczestnicy potwierdzają zdobycie „wierchu” w dzienniczku rajdowym wydawanym przez
organizatorów odpłatnie.
6. Potwierdzeń w dzienniczkach rajdowych dokonują przedstawiciele organizatora dyżurujący na punktach etapowych (wierchach) w dniu przewidzianym w programie imprezy
w godz. 12.00-14.00.
7. Warunkiem ukończenia „Rajdu” jest uzyskanie w dzienniczku rajdowym potwierdzeń
zdobycia – wejścia na minimum 4 z 7 szczytów będących w programie imprezy.
8. Dzienniczki rajdowe z uzyskanymi potwierdzeniami należy przesłać na adres organizatora
w terminie do dnia 15 października danego roku.
9. Uczestnicy, którzy spełnią warunki ukończenia „Rajdu” określone niniejszym regulaminem otrzymują pamiątkową plakietkę i dyplom, a wyróżniające się zespoły (drużyny,
koła) nagrody książkowe.
10. Wpisowe na „Rajd”, w wysokości 4,- zł pobierane jest przez organizatorów przy
wydawaniu dzienniczka rajdowego.
11. Uczestnicy „Rajdu” ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym
zakresie.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez uczestników
„Rajdu” w trakcie jego trwania.


Maciejowa (815 m npm) w Gorcach – kulminacja na płd.-wsch. od Rabki, w głównym
grzbiecie gorczańskim o wysokości 815 m npm, wznosząca się
nad dolinami Poniczanki i Słonki. Na polanie Przysłop,
rozciągającej się między Maciejową a Bardem stoi Bacówka
PTTK oddana do użytku w 1977 roku staraniami Edwarda
Moskały. Spod schroniska wspaniałe widoki na Tatry, pasmo
Polic i Babiej Góry, jak również na graniczące szczyty Beskidu
Wyspowego z kulminacją Lubonia Wielkiego na czele. Z Rabki
przez polanę na Stare Wierchy i dalej na Turbacz prowadzi
fragment Głównego Szlaku Beskidzkiego, znakowany kolorem
czerwonym.
Proponowane dojścia:
Trasa

z Rabki PKP
z Rabki Słone
z Olszówki
z Poręby Górnej
z Ponic

Kolor szlaku
czerwony
czarny
żółty potem
zielony
zielony
zielony

Czas przejścia*
w górę
w dół

Punkty do
GOT

2
1½

1½
1¼

8/5
4/2

1¾

1

10/6

1½
1¼

1¼
1

7/4
6/3

* - czasy przejścia podane do Bacówki PTTK, czas przejścia między Maciejową a Polaną Przysłop ok. 15 minut.

6

biuletyn informacyjny

87

Kiczora (905 m npm) w Paśmie Jałowieckim (Beskid Makowski) – wybitny szczyt Pasma
Jałowieckiego pomiędzy Przełęczą Przysłop (661 m) a Solniskiem (883 m). Nazwa góry pochodzi z języka wołoskiego
i oznacza górę zarośniętą lasem. Grzbiet opadający z Jałowca
(1111 m) w kierunku Suchej Beskidzkiej oddziela dwie głębokie doliny: dolinę Stryszawki i dolinę Skawicy. Z podszczytowej polany panorama widokowa obejmująca Beskid Makowski
w kierunku przełęczy Przysłop oraz pasma Polic i Babiej Góry,
Beskidu Średniego i Gorców. Grzbietem Kiczory prowadzi
szlak turystyczny łączący Suchą Beskidzką z najwyższym
wzniesieniem pasma – Jałowcem.
Proponowane dojścia:
Trasa

z Zawoi Centrum przez Przełęcz Przysłop
z Zawoi Centrum przez Przełęcz Kolędówki
z Zawoi Marszałki przez Zakamień
z Stryszawy Matusy przez Siwcówkę
z Suchej Beskidzkiej przez Magurkę
z Suchej Beskidzkiej przez dol. Zasypnicy

Kolor szlaku
czerwony
potem żółty
zielony potem
żółty
czarny potem
czerwony
potem żółty
zielony potem
żółty
czerwony
potem żółty
czarny potem
czerwony
potem żółty

Czas przejścia
w górę
w dół

Punkty do
GOT

1½

1

11/6

2¼

1¾

12/6

2½

2

12/8

1¾

1½

8/6

2¾

2¼

14/9

2¾

2¼

14/9

Koziarz (943 m npm) w Beskidzie Sądeckim – szczyt w grzbiecie Pasma Radziejowej.
Znajduje się on na zachodnim krańcu tego pasma, pomiędzy
Jaworzynką (936 m) a Suchym Groniem (855 m). Strome
i zalesione zachodnie stoki Koziarza opadają do Dunajca,
a wschodnie rozdzielają od siebie doliny potoków Kąty i Obidzkiego. Na wschodnich stokach, nieco łagodniejszych, w otoczeniu lasów oraz pól uprawnych i nieużytków rozłożone są
przysiółki wsi Obidza, podchodzące aż do samego szczytu.
Ze szlaku rozciąga się szeroka panorama widokowa na okolicę
Beskidu Sądeckiego, Wyspowego i Gorców. W 2015 roku
na Koziarzu wybudowano wieżę widokową.
Proponowane dojścia:
Trasa

z Łącka
z Tylmanowej Rzeka
z Krościenka
z Zabrzeża Zarzecza

Kolor szlaku
żółty
zielony
czerwony
potem żółty
bz potem żółty

Czas przejścia
w górę
w dół

Punkty do
GOT

3¼
1¾

2¾
1½

13/7
9/4

3¾

3¼

17/12

3½

3

12/6
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Borsuczyny (1100 m npm) w Gorcach – wzniesienie w południowo-wschodniej części
masywu Kiczory w Gorcach opadające w stronę doliny Ochotnicy. Zboczem prowadzi ścieżka edukacyjna Gorczańskiego
Parku Narodowego „Dolina Potoku Jaszcze”, rozpoczynającego
się w Ochotnicy Górnej, na osiedlu Kosarzyska (Jaszcze Małe).
Na ośmiokilometrowej trasie rozmieszczonych jest 13 przystanków tematycznych. Z polany między Magurkami a Borsuczynami rozpościera się panorama Kotliny Nowotarskiej i Tatr.
W rejonie Przełęczy Pańska Przehybka, przy ścieżce dydaktycznej, upamiętnione miejsce katastrofy bombowca B24 Liberator
w dniu 18 grudnia 1944 r. Ścieżka miejscami objęta ochroną
Gorczańskiego Parku Narodowego.
Proponowane dojścia:
Trasa

z Ochotnicy Górnej – Jaszcze Duże

Kolor szlaku
zielony
dydaktyczny GPN

Czas przejścia
w górę
w dół

1

¾

Punkty do
GOT

5/2

Trzy Korony (982 m npm) w Pieninach – masyw górski uwieńczony od południa grupą
pięciu turni stanowiących kulminację Pienin Właściwych.
Najwyższe z nich to: Okrąglica (982 m), Płaska Skała (950 m),
Pańska Skała (920 m). Zbudowane z odpornych wapieni
rogowcowych z głębokimi dolinami potoków, m.in. udostępnionym
Wąwozem Szopczańskim, u wylotu którego stoi schronisko PTTK
„Trzy Korony”. Na szczycie najwyższej turni znajduje się taras
widokowy mogący pomieścić jednorazowo około 20 osób. Rozciąga
się z tego miejsca jedna z najpiękniejszych panoram obejmująca
m.in. Tatry, Gorce i dolinę Dunajca w rejonie Czerwonego
Klasztoru. Obszar Trzech Koron objęty jest ochroną Pienińskiego
Parku Narodowego.
Proponowane dojścia:
Trasa

ze Sromowiec Niżnych
ze Sromowiec Niżnych przez Wąwóz
Szopczański
z Krościenka przez Przełęcz Szopka
z Krościenka przez Zamkową Górę
z Kątów przez Przełęcz Trzy Kopce
z Czorsztyna przez Macelak

Kolor szlaku
zielony potem
niebieski
żółty potem
niebieski
żółty potem
niebieski
żółty potem
niebieski
czerwony potem
niebieski
niebieski

Czas przejścia
w górę
w dół

Punkty do
GOT

2

1¾

9/4

1½

1

9/4

2

1¾

10/4

2¼

2

10/4

2¼

1¾

12/7

2½

1¼

13/9

8

biuletyn informacyjny

87

Babia Góra (1725 m npm) w Beskidzie Żywieckim – kulminacja Pasma Babiogórskiego,
najwyższy szczyt w Beskidach Zachodnich, położony
w Beskidzie Żywieckim, między przełęczą Jałowiecką a Przełęczą Lipnicką zwaną popularnie Krowiarkami. Wierzchołek
główny zwany Diablakiem od Małej Babiej Góry (1515 m)
zwanej Cylem oddziela Przełęcz Brona (1408 m), na którą
prowadzi ze schroniska PTTK na Markowych Szczawinach
szlak turystyczny. Cały masyw ma formę asymetryczną:
strome, skaliste, podciete ciekami wodnymi stoki północne
i łagodne południowe. Szczyt pokrywa wielkie rumowisko
skalne. Całość objęta jest ochroną przez Babiogórski Park
Narodowy wchodzący w skład sieci Rezerwatów Biosfery UNESCO oraz obszarów Natura
2000. Ze szczytu rozpościera się rozległa panorama we wszystkie strony świata. Babia Góra
zaliczana jest do tzw. Korony Gór Polski.
Proponowane dojścia:
Trasa

Kolor szlaku

Czas przejścia
w górę
w dół

Punkty do
GOT

czerwony
z Przełęczy Lipnickiej (Krowiarek)
2½
1¾
14/6
zielony
z Lipnicy Wielkiej - Przywarówki
2¾
1¾
15/7
ze schr. PTTK na Markowych Szczawinach
czerwony
1¾
1¼
10/5
przez Przełęcz Bronę
ze schr. PTTK na Markowych Szczawinach
żółty
2
1½
9/4
Percią Akademików
żółty
z Orawskiej Półgóry - parking (Słowacja)
4¾
3¼
20/10
żółty
z Orawskiej Półgóry - Chata Slaná Voda
4
2½
18/8
Proponowane dojścia do schroniska PTTK na Markowych Szczawinach:
Trasa

z Przełęczy Lipnickiej (Krowiarek)
z Zawoi Policzne

Kolor szlaku
niebieski
niebieski
potem czarny
czarny
zielony
zielony
żółty

Czas przejścia
w górę
w dół

Punkty do
GOT

2

1¾

8/6

2

1½

11/6

z Zawoi Górnej (Lajkonik) przez Stary Groń
2¼
1¾
11/6
z Zawoi Widły przez Markową
2½
1¾
12/8
z Zawoi Markowej
1¾
1¼
8/5
z Zawoi Widły przez Czatożę
3
2½
15/11
Proponowane dojścia na Przełęcz Lipnicką (Krowiarki):
Trasa

z Zubrzycy Górnej
z Zawoi Policzne

Kolor szlaku
zielony
niebieski

Czas przejścia
w górę
w dół

2
1½

1¾
1

Punkty do
GOT

11/8
6/4

Magurka Wilkowicka (909 m npm) w Beskidzie Małym – drugi co do wysokości szczyt
(po Czuplu) w zachodniej części Beskidu Małego, zwanej Grupą
lub Pasmem Magurki Wilkowickiej. Na szczycie Magurki
znajduje się nadajnik radiowo-telewizyjny, a na rozległej polanie schronisko PTTK założone przez Beskidenverein w 1903
roku. Obecny budynek schroniska z roku 1913 stoi w innym
miejscu niż poprzednie, które ulegały w ciągu 9 lat swojego
istnienia pożarom. Z podszczytowej polany roztacza się panorama na Beskid Śląski, Mały i Żywiecki obejmująca swym

biuletyn informacyjny

9

87

zasięgiem m.in. Babią Górę, Pilsko i Wielką Raczę oraz Baranią Górę, Skrzyczne i Klimczok.
Proponowane dojścia:
Trasa

z Łodygowic przez Czupel
z Czernichowa Barabasze – Mała Tresna
z Czernichowa
z Międzybrodzia Bialskiego przez Czupel
z Międzybrodzia Bialskiego przez Piekło
z Międzybrodzia Bialskiego Ponikiew
z Przełęczy Przegibek
z Podlasu przez Przełęcz Przegibek
ze Straconki
ze Straconki przez Łysą Przełęcz i Rogacz
z Mikuszowic przez przez Łysą Górę
z Mikuszowic przez Łysą Przełęcz
z Wilkowic przez Rogacz
z Wilkowic przez Kalwarię

Kolor szlaku
czerwony potem
niebieski
żółty potem
czerwony potem
niebieski
niebieski
czerwony potem
niebieski
żółty
żółty
niebieski
czarny potem
niebieski
zielony
żółty
czerwony
czarny potem
czerwony
czerwony
zielony

Czas przejścia
w górę
w dół

Punkty do
GOT

3½

3

14/11

3¼

3¼

13/9

2¾

2¼

13/8

2¾

2¼

12/8

2½
2
1

2
1½
½

12/7
10/5
5/3

1½

¾

7/4

1¾
2
1½

1¼
1½
2

9/5
9/5
12/7

2

1¾

11/6

1¾
1¾

1¼
1½

9/5
9/4

Opracowanie: Krzysztof Hubicki
zdjęcia: 1,5,6,7 Krzysztof Hubicki; 2,3 Jerzy Opioła - wikipedia.pl; 4 gorczanskipark.pl

50 lat Rajdu na raty
Pomysł ustanowienia cyklicznej imprezy turystyki górskiej zrodził się wśród działaczy
Komisji Turystyki Górskiej Oddziału Krakowskiego PTTK w 1967 roku. Inicjatorem ustanowienia wieloetapowego Rajdu na Raty była ówczesna przewodnicząca Komisji kol. Ewa
Pilecka wraz z grupą działaczy, a w szczególności: kol. Magdaleną Bzowską, kol. Andrzejem
Jasińskim, kol. Mieczysławem Kajdą, kol. Anną Wawrzykowską, kol. Marianem Zalewskim.
Niestety nie zachowały się materiały dokumentujące pierwsze Rajdy i ich etapy, których
celem było i jest poznawanie Polskich Beskidów Zachodnich i zdobywanie Górskiej Odznaki
Turystycznej. Etapy rajdu co roku usytuowane są na innych, mniej lub bardziej znanych,
szczytach beskidzkich, zapewniając uczestnikom dogłębne poznanie wszystkich zakątków
Beskidów. Jednakże niektóre miejsca były odwiedzane kilkakrotnie. Od 1969 roku pierwszy
etap „Rajdu na raty” był zarazem imprezą pod nazwą „Wiosna...”, otwierającą sezon turystyki
górskiej w Oddziale Krakowskim PTTK, a od 2003 roku stał się imprezą otwierająca sezon
turystyczny w Małopolsce wspólnie z Komisjami Turystyki Górskiej Oddziału PTTK „Beskid”
w Nowym Sączu i Oddziału PTTK „Ziemia Tarnowska” w Tarnowie. W czasie pięćdziesięciu
lat trwania imprezy turyści odwiedzili (zdobyli) 140 beskidzkich szczytów, w tym kilkanaście
wielokrotnie. Poniżej przedstawiono alfabetyczny spis wierchów dotychczasowych punktów
etapowych (w nawiasie został podany rok rajdu z ostatnich 15 lat):
Babia Góra (2001), Babica (2008), Baków Groń, Barania Góra (2008, 2015), Barnasiówka,
Barutka, Bendoszka (2000), Bereśnik (2014), Błyszcz (2007), Brzanka (2003), Bujakowski
Groń, Bukowina Obidowska, Bukowski Groń, Burdelowa Góra, Chełm nad Myślenicami,
Chełm nad Stryszowem, Ciecień, Cisownik, Cyrla nad Rytrem (2013), Czantoria (2006,
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2014), Czupel (2010), Ćwilin (2000,2008, 2015), Danielki (2008), Durbaszka (2004, 2009),
Dzwonkówka (2002), Gancarz, Gibasów Groń, Gołuszkowa Góra, Gorc (2006, 2013), Gorc
Troszacki (2004, 2012, 2015), Góra Ludwiki (2015), Górzec, Hala Boracza (2012), Hala
Kamińskiego (2001), Hala Łabowska (2004, 2006, 2012), Hala Rysianka (2002), Hala
Śmietanowa, Harańczykowa, Hrobacza Łąka, Jałowiec (2002, 2007, 2013), Jamna (2013),
Janiłówka, Jaroszowicka Góra, Jasień (2003, 2014), Jawor, Jawornica, Jaworz, Jaworzyna
Kamieniecka (2011), Jaworzyna Krynicka (2005), Jaworzyny (polana), Kamiennik,
Kamionna (2011), Kiczora Gorczańska, Kiczora nad Zawoją (2003), Klimas (2008),
Klimczok (2005), Kopa, Koskowa Góra (2005), Kostrza, Kotoń(2003, 2007), Kowalówka nad
Jordanowem, Kozłowa Góra, Krawców Wierch (2003), Kudłacze (2001, 2003, 2011), Kudłoń
(2000, 2007), Lachów Groń (2004, 2015), Lasek, Leskowiec (2000, 2012, 2014), Lipska
Góra, Lubań (2002, 2008, 2014), Lubogoszcz (2001), Lubomir (2009), Luboń Wielki (2001,
2007, 2011, 2015), Łopień, Łysa Góra nad Wadowicami, Łysina, Machulec, Maciejowa
(2000, 2006, 2013), Magurka nad Suchą, Magurka nad Wilkowicami (2005), Magurka
Ponikiewska, Makowska Góra (2004), Maleszaków Groń, Malinowe (polana), Malinowski
Groń, Markowe Szczawiny (2002, 2010), Mędralowa (2009), Modyń, Mogielica (2006),
Mosorowa, Mostownica, Murońka, Mysia Góra, Niemcowa (2009), Obidowiec (2012),
Orłowa, Ostrysz nad Dobczyc, Ostrysz nad Chochołowem (2013), Palenica, Parszywka,
Pawlikowski Wierch (2011), Pilsko (2000, 2005, 2009), Plebańska Góra, Polana Gronie
(2010), Polana nad Makowem, Potaczkowa (2005), Potrójna, Prehyba (2004, 2009),
Prorokowa Góra (2011), Przybór, Pusta Wielka (2010), Pykowica nad Suchą, Radziejowa
(2002), Rogacz nad Wilkowicami, Rogozowa, Równica (2012), Rycerzowa (2006, 2010),
Rysianka 2007), Sałasz (2010), Skrzyczne (2001, 2013), Solnisko, Sosnówka, Stare Wierchy
(2002, 2007), Stołowa Góra, Stożek (2010), Suhora, Sularzówka, Szczebel, Ściszków Groń,
Śliwnik, Śnieżnica, Tobołów, Trzy Korony (schronisko) (2008), Turbacz (2005, 2014),
Turbaczyk (2003, 2009), Wajdów Groń, Wał, Wielka Racza (2001), Wielki Rogacz (2012),
Wierchomla (2015), Zembalowa, Złota Góra, Żar (spiski) (2000),Żar nad Porąbką (2006),
Żeleźnica (2014), Żurawnica (2004).
Opracowanie: Marian Garus

Zdobywamy Krajoznawczą Odznakę im. Jana Pawła II
Koło PTTK nr 1 „PIELGRZYM” przy Krakowskim Duszpasterstwie
Turystycznym oraz Diakonia Krajoznawczej Odznaki im. Jana Pawła II przy
Duszpasterstwie Służby Liturgicznej Archidiecezji Krakowskiej zapraszają
na spotkania z Bogiem na szlaku turystycznym w roku 2016. Wycieczki
połączone są ze zdobywaniem krajoznawczej odznaki im. Jana Pawła II.
Wszelkie informacje można uzyskać:
- podczas spotkań Duszpasterstwa Turystycznego,
- w Duszpasterstwie Służby Liturgicznej (Diakonia Krajoznawczej Odznaki
im. Jana Pawła II) w Krakowie przy ul. Wiślnej 12/6 w poniedziałki w godz.
16-17 (tel. 12-628-8230) lub u ks. Macieja Ostrowskiego (tel. 12-266-0109)
i Kazimierza Synowskiego (tel. 608-373-029),
- na stronie internetowej: www.duszpasterstwo-pielgrzym.krakow.pl
Każdą wycieczkę prowadzi przewodnik PTTK. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym
zakresie. Na wszystkie wycieczki lub pielgrzymki autokarowe można zapisywać się trzy
miesiące wcześniej. Przy zapisie obowiązuje wpłata zaliczki, a miesiąc wcześniej ostateczna
wpłata wpisowego. W razie rezygnacji wpisowe nie będzie zwracane w przypadku realizacji
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imprezy bez kompletu uczestników. Zbiórka uczestników na 15 minut przed odjazdem
autokaru (w tym czasie podstawiany jest autokar). Odjazd punktualnie o wyznaczonej
godzinie.
Wycieczki połączone ze zdobywaniem dziecięcej krajoznawczej odznaki im. Jana Pawła II
mogą być zorganizowane przez Duszpasterstwo pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia
grupy co najmniej 15-ososbowej.

Harmonogram wycieczek
24 kwietnia
21 maja
17 - 19 czerwca
11 - 20 lipca
22 - 25 września
2 października
6 - 9 października
22 października
6 listopada
11 listopada
27 listopada

Bacówka na Maciejowej (rozpoczęcie sezonu turystyki górskiej PTTK)
Majówka w Żarnówce
Mała Fatra – Martinskie Hole. Słowacja.
Szkocja - Anglia.
Suwalszczyzna
Hala Krupowa (zakończenie sezonu turystyki górskiej PTTK)
XXIV Seminarium „Sacrum i przyroda” w Juskovej Vol’i, Słowacja
pt. „Encyklika o ekologii Laudato si papieża Franciszka”
Więciórka
Kościół p.w. Zmartwychwstania Pańskiego. Cmentarz Rakowicki
Cmentarz Wojenny Nr 123 Łużna-Pustki
Kościół p.w. Świętego Mikołaja
Harmonogram prelekcji

W kościele p.w. św. Stanisława Kostki w Dębnikach (podziemia) o godz. 17.30 po mszy św.
odbędą się spotkania Duszpasterstwa Turystycznego i prelekcje:
12.04. Zofia Kaszowska – Jak malowano obrazy w okresie Gotyku? Rozważania
na przykładzie wizerunków Hodegetrii typu krakowskiego
10.05. Elżbieta Bogaty – Wietnam
07.06. Joanna Chrostek – Św. Jan Paweł II miłośnik gór i przyrody
07.09. Julian Ślusarczyk – Picos de Europa i Camino de Santiago
11.10. Jan Jabłoński – Alpy Włoskie: Grupa Adamello – Presanella
15.11. Barbara Łada, Wiesława Kostuch – Spacer po Cmentarzu Rakowickim
13.12. Rok w przeźroczach
Ponadto zapraszamy na spotkania na papieskich szlakach, które organizuje fundacja Szlaki
Papieskie wraz z parafiami i instytucjami lokalnymi.
Informacje: www.szlakipapieskie.pl
Msze św. w wybrane niedziele o godz. 12.00 w kaplicy na GRONIU JANA PAWŁA II
Informacje: www.gron.diecezja.bielsko.pl oraz S. Jakubowski – Andrychów, tel. 33-875-2768,
601-683-057.
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Odznaka turystyczna Małopolskiego Szlaku Papieskiego
im. św. Jana Pawła II
Organizatorami przedsięwzięcia jest Instytut Dialogu Międzykulturowego
im. Jana Pawła II w Krakowie oraz Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej
PTTK w Krakowie, którzy w 2015 r. podpisali porozumienie i ustanowili
regionalną odznakę turystyczną Małopolskiego Szlaku Papieskiego im. św.
Jana Pawła II. Odznaka została ustanowiona w celu popularyzacji
Małopolskiego Szlaku Papieskiego im. św. Jana Pawła II upamiętniającego
miejsca, po których wędrował Karol Wojtyła. Odznaka Małopolskiego
Szlaku Papieskiego posiada cztery stopnie. Można ją zdobyć podczas
wycieczek Małopolskim Szlakiem Papieskim im. św. Jana Pawła II, trasą
główną prowadzącą z Kalwarii Zebrzydowskiej do Starego Sącza oraz trasami bocznymi, czyli tzw. wariantami Małopolskiego Szlaku Papieskiego.
Odznaka posiada cztery stopnie: żółto-biały, brązowy i srebrny oraz złoty. Zdobycie odznaki
zależy od ilości przebytych tras turystycznych. Do wyboru jest dziesięć wariantów tras. Żółtobiała odznaka zostaje przyznana za przejście całej głównej trasy Małopolskiego Szlaku
Papieskiego (Kalwaria Zebrzydowska – Stary Sącz), brązowa i srebrna oraz złota za zdobycie
analogicznie dwóch, trzech i czterech kolejnych szlaków z proponowanych ich wersji.
Odznakę turystyczną Małopolskiego Szlaku Papieskiego im. św. Jana Pawła II przyznaje
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie oraz upoważnione przez niego
oddziały PTTK.
REGULAMIN
odznaki turystycznej Małopolskiego Szlaku Papieskiego im. św. Jana Pawła II
W celu popularyzacji Małopolskiego Szlaku Papieskiego im. św. Jana Pawła II upamiętniającego miejsca, po których wędrował Karol Wojtyła, Instytut Dialogu Międzykulturowego im.
św. Jana Pawła II w Krakowie oraz Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie
ustanawiają regionalną odznakę turystyczną Małopolskiego Szlaku Papieskiego im. św. Jana
Pawła II.
§ 1. Odznakę można zdobyć podczas wycieczek Małopolskim Szlakiem Papieskim im. św.
Jana Pawła II, trasą główną prowadzącą z Kalwarii Zebrzydowskiej do Starego Sącza oraz
tzw. wariantami Szlaku Papieskiego. Odbywając wycieczki w warunkach zimowych zaleca się
korzystanie z nart lub rakiet śnieżnych.
§ 2. Punktowanie wycieczek i potwierdzenie ich odbycia dokonywane jest zgodnie z
postanowieniami Regulaminu Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK. Do ewidencji
przebytych wycieczek służy książeczka GOT PTTK, która wraz z potwierdzeniami
uzyskanymi w terenie, analogicznie jak dla GOT PTTK, stanowi dokumentację zdobywania
odznaki.
§ 3. Odznaka Małopolskiego Szlaku Papieskiego im. św. Jana Pawła II posiada następujące
stopnie:
• żółto-biały - za przejście całej głównej trasy Małopolskiego Szlaku Papieskiego (Kalwaria
Zebrzydowska - Stary Sącz),
• brązowy - za przejście dwóch dowolnych wariantów Małopolskiego Szlaku Papieskiego,
• srebrny - za przejście kolejnych trzech wariantów Małopolskiego Szlaku Papieskiego,
• złoty - za przejście kolejnych czterech wariantów Małopolskiego Szlaku Papieskiego.
Stopnie: brązowy, srebrny, złoty zdobywa się po kolei. Stopień żółto-biały zdobywa się
niezależnie od pozostałych stopni, przed, po lub w trakcie ich zdobywania.
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§ 4. Odznakę można zdobywać podczas dowolnej liczby wycieczek, dzieląc trasy na dowolne
odcinki. Kierunek przejścia poszczególnych odcinków jest dowolny.
§ 5. Zdobywanie odznaki Małopolskiego Szlaku Papieskiego im. św. Jana Pawła II nie
wyklucza jednoczesnego zdobywania Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK lub innych
odznak turystyki kwalifikowanej pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w regulaminach tych odznak.
§ 6. Wypełnione książeczki GOT PTTK, zawierające ewidencję przebytych wycieczek,
uzyskane potwierdzenia terenowe wraz z wyliczeniem zdobytych punktów należy dostarczyć
do weryfikacji (przyznania odznaki). Odznakę turystyczną Małopolskiego Szlaku Papieskiego
im. św. Jana Pawła II przyznaje Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie
oraz upoważnione przez niego oddziały PTTK. Weryfikacja odznak odbywa się nieodpłatnie,
zdobywający odznakę ponosi jedynie koszt zakupu odznaki oraz ewentualne koszty przesyłki
pocztowej.
§ 7. Książeczka GOT PTTK z dokumentacją wycieczek do odznaki turystycznej Małopolskiego Szlaku Papieskiego im. św. Jana Pawła II oraz potwierdzeniem przyznania odznaki
jest zarazem legitymacją posiadanego stopnia odznaki i uprawnia do jej nabycia i noszenia.
§ 8. Instytut Dialogu Międzykulturowego im. św. Jana Pawła II w Krakowie i Centralny
Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie są odpowiedzialne za promocję odznaki
turystycznej Małopolskiego Szlaku Papieskiego im. św. Jana Pawła II.
§ 9. Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie odpowiada za prowadzenie
akcji zdobywania odznaki turystycznej Małopolskiego Szlaku Papieskiego im. św. Jana Pawła
II oraz rozstrzyga wątpliwości mogące wyniknąć z interpretacji niniejszego regulaminu.
§ 10. Instytut i COTG ustalają, że Odznaka będzie mieć kształt okrągły o średnicy 3,5 cm,
wykonana zostanie w mosiądzu. Na Odznace znajdzie się wizerunek św. Jana Pawła II oraz
napis Małopolski Szlak Papieski IDMJP2 (plus logotyp) PTTK.
§ 11. Regulamin niniejszy został ustanowiony w wyniku Porozumienia Instytutu Dialogu
Międzykulturowego im. św. Jana Pawła II w Krakowie oraz Centralnego Ośrodka Turystyki
Górskiej PTTK w Krakowie w dniu 1.03.2015 r.
Małopolski Szlak Papieski - trasa główna
Kalwaria Zebrzydowska - Stary Sącz
231 km, 272/271 punktów do GOT
Warianty Małopolskiego Szlaku Papieskiego
(łączna długość wariantów 394 km, 520/513
punktów do GOT)
I. Kalwaria Zebrzydowska - Myślenice (Beskid
Makowski) 37,9 km, 43/44 punktów do GOT
II. Pasmo Babiogórskie (Beskid Żywiecki)
14 km, 25/24 punktów do GOT
III. Harkabuz - Przeł. Przysłop (Pasmo
Podhalańskie, Beskid Makowski i Wyspowy)
74,1 km, 105/103 punktów do GOT
IV. Mogielica - Miejska Góra (Beskid Wyspowy)
40,3 km, 52/51 punktów do GOT
V. Jasień - Mszana Dolna (Beskid Wyspowy)
14,7 km, 14/21 punktów do GOT
VI. Ludźmierz - Kiry (tzw. Droga Papieska,
Podhale)
35,1 km, 43/42 punktów do GOT
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VII. Kiry - Morskie Oko (Tatry)
54,3 km, 80/68 punktów do GOT
VIII. Turbacz - Lubań (Gorce)
22,4 km, 28/29 punktów do GOT
IX. Dzwonkówka - Tylmanowa (Beskid Sądecki)
9,6 km, 10/15 punktów do GOT
X. Stary Sącz - Magura Wątkowska (Beskid Sądecki i Niski)
91,2 km, 120/116 punktów do GOT
Szczegółowe przebiegi tras oraz mapa na stronach internetowych organizatorów.
źródła: www.idmjp2.pl,
www.cotg.pttk.pl/odznaka_MSP

Wiosna z B.O.R.T.
Niżej podajemy terminy i miejsca wycieczek organizowanych wiosną 2016 roku przez Biuro
Obsługi Ruchu Turystycznego Oddziału Krakowskiego PTTK.
9 kwietnia
Piękna nasza Polska cała. Kraków – Cło – Igołomia – Hebdów (zespół klasztorny Pijarów)
– Książnice Wielkie (kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP, w którym znajduje się
zabytkowy gotycki ołtarz wykonany prawdopodobnie przez uczniów Wita Stwosza, pod
nadzorem samego mistrza) – Witów (gotycki kościół z XV w., Grodzisko) – Bejsce (gotycki
kościół z XIV w., renesansowa kaplica grobowa Firlejów, neoklasycystyczny pałac (z
zewnątrz)) – Rachwałowice (późnogotycki kościół p.w. Narodzenia NMP) – Przemyków
(późnogotycki kościół z XV w.) – Rogów (drewniany spichlerz podworski z XVII w.,
drewniany kościół cmentarny z XVIII w.) – Opatowiec (podominikański kościół p.w. św.
Jakuba) – Nowy Korczyn (miejsce zjazdów, od około 1404 roku Sejmików generalnych
Małopolski, miejsce ogłoszenia statutów nowokorczyńskich, gotycko-renesansowa fara z
późnogotycką płaskorzeźbą „Opłakiwanie Chrystusa” z początku XVI w., pofranciszkański
kościół z przełomu XIII/XIV w.) – Strożyska (kościół z 1340 roku, przebudowany w 1896,
zachowane partie gotyckie i najstarsze w Polsce zegary słoneczne na wieży kościoła) –
Piasek Wielki – Dobrowoda – Solec Zdrój – Busko Zdrój - Kraków.
Cena: 50,- zł
16 kwietnia
Małopolski Szlak Bożogrobców” – część I. Kraków – Wrocimowice (pole bitwy pod
Racławicami, dworek, kościół p.w. św. Andrzeja Apostoła) – Sławice Szlacheckie (kościół
p.w. św. Wojciecha biskupa męczennika) – Miechów (zespół klasztorny Bożogrobców, kościół
parafialny p.w. Grobu Pańskiego) – Chodów (kościół p.w. Jana Chrzciciela) – Siedliska
(kościół p.w. Św. Krzyża z przełomu XV/XVI w.) – Uniejów (kościół parafialny pw. św. Wita,
wzniesiony przed 1470 rokiem przez bożogrobców, znajduje się tu Pieta oraz obraz
Ukrzyżowanie z XV w.) – Kraków.
Cena: 45,- zł
17 kwietnia
Przez Beskid Wyspowy i Pogórze Wiśnickie. Kraków – Przełęcz Wielkie Drogi –
Wierzbanowska Góra – Przełęcz Jaworzyce – Lubomir – Łysina – Kudłacze – Przełęcz
Sucha – Kamiennik – Przełęcz Zasańska – Ostrysz – Kornatka – Kraków.
Cena: 59,- zł
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23 kwietnia
Małopolski Szlak Bożogrobców” – część II. Kraków – Chełm (kościół parafialny p.w. św.
Jana Chrzciciela z XVIII w., na sklepieniu w zakrystii późnobarokowa polichromia
przedstawiająca akt nadania klasztorowi bożogrobców przywilejów i pobliskiej osady
Targowisko, grodzisko wczesnośredniowieczne, cmentarz wojenny nr 334 z I wojny
światowej) – Bochnia – Brzesko – Dębno Brzeskie (zamek w Dębnie, późnogotycka
budowla wzniesiona w latach 1470-1480 przez kanclerza wielkiego koronnego, kasztelana
krakowskiego Jakuba z Dębna) – Nowy Sącz (ruiny zamku królewskiego z zachowanym
fragmentem fortyfikacji miejskich) – Stary Sącz (klasztor Klarysek) – Łapsze Niżne (kościół
p.w. św. Kwiryna, jedyny w Polsce pod takim wezwaniem) – Kraków.
Cena: 61,- zł
2 kwietnia
Rozpoczęcie Sezonu Turystyki Górskiej „Wiosna 2016 na Maciejowej. Kraków – Ponice
– Bacówka PTTK na Maciejowej – Jaworzyna Ponicka – Stare Wierchy – Obidowiec Tobołów – Koninki – Kraków.
Cena: 59,- zł
30 kwietnia
Śląski Olimp. Kraków – Sobótka (zwiedzanie miasta) – Górka (zwiedzanie zespołu
rezydencjonalno-klasztornego o.o. Augustianów, pałac z pozostałościami klasztoru i kaplicy,
wyjście na Górę Ślężę, która należy do „Korony Gór Polskich i Korony Sudetów Polskich”,
kościół fil. p.w. Nawiedzenia NMP, z lat 1851-52, schronisko im. R. Zamorskiego z 1908 r.) –
Sobótka – Kraków. (wycieczka przedłużona)
Cena: 102,- zł
1 maja
Szlaki mniej znane – cz. I: Magura Spiska. Kraków – Kacwin – Frankowa Góra –
Hanuszowskie Sedlo – Velka Frankowa – Kacwin – Kraków. (trasa górska średnio trudna)
Cena: 59,- zł
2 maja
Sandomierz. Kraków – Nowe Brzesko – Pacanów – Baranów Sandomierski
(późnorenesansowy zamek zwany „Małym Wawelem”, późnorenesansowy kościół z początku
XVII w., przebudowany w XIX w.) – Sandomierz (wąwóz Królowej Jadwigi, trasa
podziemna, Brama Opatowska) – Ujazd (zamek Krzyżtopór) – Kraków. (wycieczka
przedłużona)
Cena: 78,- zł
3 maja
Beskid Żywiecki. Kraków – Korbielów – przełęcz Glinne – Pilsko – Hala Miziowa –
Sopotnia – Jeleśnia - Kraków. (trasa górska dla średnio zaawansowanych)
Cena: 60,- zł
7 maja
Ponidzie. Kraków – Pińczów (ośrodek reformacji-zespół klasztorny o.o. Reformatów na
Mirowie z cudownym obrazem Matki Bożej Mirowskiej, pałac Wielopolskich) – Busko Zdrój
– Owczary (jedyny słonoroślowy rezerwat na terenie Niecki Nidziańskiej) – Chotel
Czerwony (gotycki kościół z XV w. p.w. św. Bartłomieja, przebudowany w XIX w.) – Przęślin
(rezerwat przyrody) – Wiślica (kolegiata) – Kraków.
Cena: 47,- zł
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8 maja
Rajd na raty – Kiczora: Kraków – Stryszawa Roztoki (ścieżka przyrodnicza im. kard.
Stefana Wyszyńskiego) – Jałowiec – przełęcz Opaczne – Kolędówki – Kiczora – Przysłop –
zbocze Magurki – Sucha Beskidzka. (W razie niesprzyjających warunków z Przysłopu
przez Lachów Groń do Zawoi)
Cena: 57,- zł
14 maja
Poznajemy Podkarpacie: Kraków – Krasiczyn (klasycystyczno-manierystyczny zamek
Krasickich, miejsce kręcenia przez filmowców radzieckich, antypolskiego filmu „Wiatr od
wschodu”, kościół z XVII w. p.w. św. Marcina) – Posada Rybotycka (cerkiew z XIV w. p.w.
św. Onufrego) – Bircza (pałac i pozostałości parku, kaplica cmentarna rodziny Kowalskich,
neoromański kościół parafialny p.w. św. Stanisława Kostki) – Dubiecko (miejsce urodzenia
Stanisława Stadnickiego „Diabła Łańcuckiego”, pałac Krasickich i park z unikatowymi
gatunkami drzew, założony przez Różę z Charczewskich Krasicką, kościół parafialny p.w.
Niepokalanego Serca NMP z gotycką kropielnicą z XVI w.) – Kraków.
Cena: 96,- zł
15 maja
Beskid Niski – Magurski Park Narodowy. Kraków – Bielanka – przełęcz Żdżar –
Sołtysia Góra – Magura Małastowska (schronisko PTTK) – Przełęcz Małastowska –
Gładyszów (cerkiew, stadnina koni huculskich) – Bartne (cerkiew, muzeum sztuki
cerkiewnej) – Kraków. (wycieczka przedłużona)
Cena: 94,- zł
22 maja
Rajd na Raty – Koziarz. Kraków – Tylmanowa – Kolebisko – Błyszcz – Jaworzynka –
Koziarz – Suchy Groń – Cebulówka – Zabrzeż – Kraków.
Cena: 59,- zł
28 maja
Beskid Mały. Kraków – Kocierz Basie – Chatka pod Potrójną – Przełęcz pod Przykrą –
Przykra – Łamana Skała – Rozstaje Anula – Smrekowica – Potrójna – Hala Rzycka –
Leskowiec – Rzyki Jagódki – Kraków.
Cena: 60,- zł
29 maja
Malowana wieś – Zalipie. Kraków – Tarnów (zabudowa rynku Starego Miasta, w tym:
zachowany średniowieczny układ urbanistyczny, kamienice z XIX w., kilka renesansowych;
bazylika katedralna p.w. Narodzenia NMP.) – Dąbrowa Tarnowska (kościół pw. Wszystkich
Świętych; obiekt znajduje się na małopolskim Szlaku architektury drewnianej w
Województwie Małopolskim) – Zalipie (zwiedzanie zagrody Felicji Curyłowej, wpisanej na
listę zabytków nieruchomych, zakończenie konkursu „Malowana chata”) – Kraków.
Cena: 48,- zł
5 czerwca
Rajd na Raty – Magurki Borsuczyny. Kraków – Ochotnica Górna – Jaszcze Duże –
Pańska Przechybka – Magurki Borsuczyny – Kiczora – Zielenica – Pucołowski Stawek
– Zarębek Wyżni – Łopuszna – Kraków.
Cena: 61,- zł
11-12 czerwca
Okolice Poznania. I dzień: Kraków – Wrocław (Panorama Racławicka) – Trzebnica –
(opactwo pocysterskie z XIII w.) – Rydzyna (barokowy zamek Leszczyńskich, późnobarokowy
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kościół p.w. św. Stanisława z połowy XVIII w.) – Poznań (Stare Miasto, obiadokolacja,
nocleg); II dzień: Poznań (śniadanie, katedra, Ostrów Tumski, poznańskie Koziołki) –
Rogalin (pałac Raczyńskich) – Kórnik (zamek Działyńskich, arboretum) – Kalisz (krótki
spacer po mieście) – Kraków.
Cena: zostanie podana w późniejszym terminie
18 czerwca
Szlakiem Jana Kochanowskiego. Kraków – Szydłowiec (siedziba „hrabstwa” Radziwiłłów,
zamek, kościół farny, ratusz) – Orońsko – (pałacyk Józefa Brandta, polskiego malarza szkoły
monachijskiej) – Radom – (krótki spacer po mieście) – Zwoleń (kościół parafialny p.w.
Podwyższenia Krzyża Świętego z kaplicą Kochanowskich, w której spoczywają szczątki Jana
Kochanowskiego i jego rodziny, pomnik Jana Kochanowskiego z Urszulką, ściana straceń) –
Czarnolas (muzeum Jana Kochanowskiego, spacer po mieście) – Sycyna – Kraków.
(wycieczka przedłużona)
Cena: 90,- zł
19 czerwca
Rajd na Raty – Trzy Korony. Kraków – Krościenko – przełęcz Szopka – Trzy Korony –
Sokolica – Czertezik – Krościenko – Kraków.
Cena: 60,- zł
25 czerwca
Szlakiem literatury polskiej przez Góry Świętokrzyskie. Kraków – Książ Wielki –
(renesansowy zamek Myszkowskich – poaugustiański kościół z 1381 r. pod wezwaniem św.
Ducha) – Wodzisław – Olszówka (miejsce zamieszkania i tworzenia Jana Chryzostoma Paska) –
Nagłowice (dwór murowany rodziny Walewskich wzniesiony po 1878 r., we wnętrzu Muzeum
Mikołaja Reja z ekspozycją przedstawiającą kopie rękopisów oraz współczesne drzeworyty
przedstawiające życie i dorobek pisarza) – Jędrzejów (kościół parafialny p.w. św. Trójcy, zespół
klasztorny cystersów; w 1217 r., po rezygnacji z biskupstwa krakowskiego, miejsce zamieszkania
Wincentego Kadłubka) – Chęciny (ruiny zamku z przełomu XIII/XIV w.) – Ciekoty (miejsce
pobytu w latach 1871–1883 Stefana Żeromskiego, pozostałości parku dworskiego, Szklany Dom)
– Oblęgorek (muzeum Henryka Sienkiewicza) – Kraków. (wycieczka przedłużona)
Cena: 79,- zł
26 czerwca
Górskie Sanktuaria – Sanktuarium Matki Bożej Królowej Tatr. Kraków - Zakopane –
Zazadnia – Wiktorówki (sanktuarium) – Rusinowa Polana – Wierch Poroniec – Zakopane –
Kraków.
Cena: 68,- zł
Wycieczki przedłużone – wyjazd około godz. 6.00 rano, powrót około godz. 22.00 – 23.00.
Cena wycieczki zawiera: transport autokarem turystycznym, usługę przewodnika – pilota,
ubezpieczenia NNW i KL, podatek VAT, przy wycieczkach wielodniowych – nocleg i wyżywienie HP.
Biuro zastrzega sobie prawo zmiany kolejności zwiedzania zaplanowanych w programie obiektów,
zmiany trasy, skrócenia zaplanowanej trasy, jeśli kontynuowanie zaplanowanej nie będzie możliwe
z przyczyn obiektywnych i niezależnych od biura.
W przypadku zbyt małej ilości zgłoszonych osób, biuro zastrzega sobie prawo odwołania wycieczki.

Ceny oferowanych wycieczek mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje
na temat proponowanych wycieczek dostępne w BORT
Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego – Oddział Krakowski PTTK
31-029 Kraków, ul. Zyblikiewicza 2b
codziennie w godz. 9 - 17
tel. 12-422-2676, fax. 12-422-3723
www.krakow.pttk.pl, e-mail: bort@krakow.pttk.pl
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XVIII Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego
W imieniu Małopolskiego Instytutu Kultury, Samorządu Województwa Małopolskiego,
Gospodarzy obiektów oraz całej społeczności lokalnej serdecznie zapraszamy do odwiedzenia
intrygujących i często niedostępnych zabytków Małopolski, do miejsc nieznanych, urzekających, do obejrzenia zabytków cennych ze względu na architekturę, otoczonych parkami
i ogrodami, kryjących fascynujące historie.
Tematem tegorocznej edycji wydarzenia będzie woda.
W 2016 roku podczas dwóch majowych weekendów (21-22 maja oraz 28-29 maja) w ramach
Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego zaprezentowane zostanie dziesięć zabytków,
zlokalizowanych na czterech trasach zwiedzania (program wydarzeń w poszczególnych
miejscach jest dostępny na stronie www.dnidziedzictwa.pl)
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

21–22 maja 2016
TRASA KRAKOWSKA
Centrum Szkła i Ceramiki w Krakowie
Kompleks wodociągów na Bielanach w Krakowie
TRASA MAŁOPOLSKA
Kaplica „Na Wodzie” oraz osada młynarska Boroniówka w Ojcowskim Parku Narodowym
Kościół i klasztor oo. Karmelitów Bosych w Czernej
Zamek w Zatorze

28–29 maja 2016
TRASA KRAKOWSKA
Kościół sióstr Norbertanek, kościół pw. Najśw. Salwatora wraz z kaplicą pw. św. Małgorzaty w Krakowie
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha
TRASA MAŁOPOLSKA
Założenie dworskie w Zbyszycach
Kościół pw. Narodzenia NMP w Krużlowej Wyżnej
Dwór w Kwiatonowicach
źródło: www.mik.krakow.pl

Więcej informacji na temat XVIII Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego
uzyskają Czytelnicy na stronie internetowej www.mik.krakow.pl
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Spotkania Komisji Kół
Na ostatnim zebraniu Komisji Kół w roku 2014 działacze Komisji postanowili zmienić
porządek spotkań w następnych latach. Zamiast comiesięcznych zebrań ustalono, że odbędą
się one średnio co dwa miesiące, nie licząc przerwy wakacyjnej. W bieżącym roku
przewidziane są cztery spotkania: dwa świąteczne, wycieczka i posumowanie konkursu pod
nazwą „Wakacyjne wspomnienia”. Na konkurs ten, po wakacjach, przyjmowane będą prace
literackie przedstawiające własne przeżycia uczestnika Konkursu podczas letniego sezonu
turystycznego 2016 r. Mogą one dotyczyć udziału we wszelkich formach turystyki, zarówno
zbiorowej lub indywidualnej w kraju i zagranicą i przybrać dowolną formę literacką – np.
opowiadanie, felieton, wiersz, reportaż itp. Może to być dzieło indywidualne lub zbiorowe
(np. grupa kilku osób, Koło). Konkurs jest otwarty dla wszystkich członków Oddziału
Krakowskiego PTTK. Na posiedzeniu Komisji Kół 17 października br. dokonany zostanie
przegląd złożonych prac i nastąpi ich ocena pod względem artystycznym oraz treściowym.
W roku 2016 Komisja Kół zaprasza na spotkania w następujących terminach:
21.03. – W programie: Spotkanie przedświąteczne
27.06. – W programie: Wycieczka krajoznawczo-rekreacyjna (data będzie ustalona w maju)
17.10. – W programie: konkurs „Wakacyjne wspomnienia”
12.12. – W programie: opłatek Komisji Kół
Wszystkie spotkania odbywać się będą w siedzibie Oddziału Krakowskiego PTTK
w Krakowie przy ul. Zyblikiewicza 2b; godzina rozpoczęcia: 16.30.
przygotował Przewodniczący Komisji Kół
Janusz Worotniak

Spotkania Komisji Krajoznawstwa, Historii i Tradycji
Spotkania Komisji Krajoznawstwa, Historii i Tradycji w sezonie 2016
odbywać się będą wraz z prelekcją w Domu Turysty PTTK w Krakowie przy
ul. Zyblikiewicza 2b (wejście obok kasyna) – sala audiowizualna (sala nr 4).
Początek spotkań – godz. 17.00:

06.04.
16.04.
11.05.
01.06.
07.09.
05.10.
09.11.
07.12.

Zbójnictwo w Karpatach – Agnieszka Cygan
DOBCZYCE – wycieczka metodyczno-dydaktyczna – Jerzy Kowalski, Bronisław Polak
Czerwony mak z Monte Cassino – Jadwiga Broczkowska
Tradycja uzdrowiskowa w Ojcowie – Józef Partyka
Romański Czerwińsk – Zbigniew Twaróg
Walery Eliasz-Radzikowski – Urszula Ormicka;
Ignacy Daszyński – Elżbieta Woźniak
Kanon Krajoznawczy - stan prac – Anna Michalska, Józef Partyka

Na spotkania Komisji zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane krajoznawstwem.
przygotował Przewodniczący KKHiT
Janusz Palarz

20

biuletyn informacyjny

87

200. rocznica urodzin ks. Józefa Stolarczyka
W dniu 12 lutego bieżącego roku minęła dwusetna rocznica
urodzin księdza Józefa Stolarczyka, legendarnej postaci zakopiańskiej, pierwszego proboszcza Zakopanego, taternika. Z tej
to okazji chciałbym przypomnieć w skrócie legendarną postać
Zakopanego.
Ks. Józef Stolarczyk urodził się 12 lutego 1816 r. we wsi
Wysoka koło Jordanowa. Pochodził z chłopskiej rodziny. Został
ochrzczony w parafii Jordanów, gdyż w ówczesnym czasie
Wysoka należała do parafii w Jordanowie. Swoją edukację
rozpoczął w małej szkole w Jordanowie, a następnie pobierał
nauki w Myślenicach. W 1830 roku zmarł jego ojciec Jędrzej.
Mając czternaście lat zrezygnował ze szkoły i opuścił rodzinne
strony. Nie zrezygnował jednak z nauki. Szkołę średnią
kontynuował w różnych miejscach: w Podolińcu na Spiszu
skończył trzy klasy gimnazjalne, w Skalicy koło Bratysławy –
ks. Józef Stolarczyk
czwartą, w Jasz Berenci koło Budapesztu – piątą, w Keckemet
(wg portretu Stanisława Witkiewicza)
koło Budapesztu – szóstą, kończąc tym samym szkołę średnią.
Dwa lata poświęcił na studiowanie filozofii w Kolegium OO. Jezuitów w Tarnopolu. Wstąpił
do Seminarium Diecezjalnego w Tarnowie, by w sierpniu 1842 roku przyjąć święcenia
kapłańskie. Po świeceniach kapłańskich pełnił służbę duszpasterską w Makowie Podhalańskim, Nowym Targu i Tarnowie. W 1847 r. władze kościelne postanowiły przedstawić jego
kandydaturę na proboszcza do nowo powstałej parafii Zakopane. Właścicielka Zakopanego,
Klementyna ze Sławińskich Homolacsowa, podpisując wyrażenie zgody, spowodowała
mianowanie ks. Stolarczyka przez biskupa tarnowskiego na proboszcza zagubionej (zakopanej) gdzieś w górach wsi Zakopane. Uroczyste objęcie parafii (tzw. instalacja) odbyło się
w święto Trzech Króli Roku Pańskiego 1848. Posługa księdza Józefa Stolarczyka w parafii
Zakopane trwała aż do jego śmierci. Parafianami Zakopanego byli górale zajmujący się
wypasem owiec, uprawą roli i pracą w lasach, tylko nieliczni pracowali w Zakładach
Hutniczych. Parafia w 1849 roku liczyła 2992 wiernych, 4 Katolików i 15 Żydów, a w 1892
roku osiągnęła liczbę 3908 wiernych, w tym 126 Żydów. Jednak stan duchowy parafian budził
wielkie zastrzeżenia. Z niewiedzą religijną w parze szło nieprzestrzeganie zasad moralnych.
Ks. Stolarczyk tak opisywał w swoich kronikach swoje spostrzeżenia: „Lud na pół dziki,
chytry, chciwy, zbiegli się koło mnie, aby coś zyskać - nie z nauki, ale z grosza - a ja byłem
bez grosza”. Nie należy też zapomnieć, że ten sam ks. Stolarczyk przed objęciem parafii chwalił
tenże lud góralski. Chwalił również inicjatywę i zrozumienie dla spraw wiary, gdy budowano
kościółek, w którym zaczął swoją pracę. W 1848 roku założył szkołę parafialną w Zakopanem,
a potem w Olczy. Pilnował nauki religii w szkołach. Swoją pracą duszpasterską wybitnie
przyczynił sie do podniesienia stanu moralności i oświaty wśród ludu zakopiańskiego,
u którego z czasem zdobył uznanie i szacunek. Stawiał nie tylko na sprawy religijne, ale
również na sprawy bytowe górali. Wynikiem wytrwałej pracy u podstaw były sprawozdania
wizytujących parafię. Dziekan Zdrzelski w 1867 r. tak napisał: „Lud, który litery nie znał
i gęby w kościele otworzyć nie umiał, prawie wszystek czytać umie, a śpiewem swym
przebywających tu w lecie gości zdumiewa”. Ksiądz Stolarczyk odprawiał codziennie mszę
świętą w małym kościółku. Z początku niewielu parafian uczęszczało do kościoła. W małym
kościółku było sporo wolnego miejsca. Jednak stały pobyt duszpasterza wśród parafian
sprawił, że ludzi na mszach przybywało. W latach siedemdziesiątych zaszła potrzeba budowy
nowego dużego murowanego kościoła. W czasie mszy św. ks. Stolarczyk wygłaszał kazania,
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w których przedstawiał tajemnice wiary w sposób prosty, w języku góralskim, choć zajmowały mu one sporo czasu. W 1851 r., kiedy Jan Pęksa ofiarował grunt, proboszcz zakopiański
założył cmentarz parafialny na Pęksowym Brzyzku, gdzie znajdują się ich mogiły.
Po przybyciu do Zakopanego ksiądz Stolarczyk rozpoczął również wędrówki po Tatrach.
Rozpoczął w roku 1849 wyjściem na niższy wierzchołek Świnicy. Był jednym z pionierów
zdobywców tatrzańskich szczytów – pierwszy wszedł na Baranie Rogi. Wędrował z góralskimi
przewodnikami, uczestniczył w wyprawach Homolacsów i doktora Tytusa Chałubińskiego.
Wędrówki razem z góralami i przewodnikami przyczyniły sie do powstania grupy
wykształconych przewodników tatrzańskich. Gdy chodził w góry, brał z sobą potrzebne
„atrybuty” i w górach sprawował Najświętszą Ofiarę i przekazywał naukę o Bogu. W 1883
roku został honorowym członkiem Towarzystwa Tatrzańskiego. Jego imieniem nazwano
przełęcz między Baranimi Rogami a Czarnym Szczytem w Tatrach. Zmarł 6 lipca 1893 roku
w Zakopanem.
W dwusetną rocznicę urodzin ks. Józefa Stolarczyka odbyła się w Zakopanem, w starym
drewnianym kościółku przy ul. Kościeliskiej, uroczysta msza święta w intencji ks. Józefa
Stolarczyka. Po zakończeniu orszak uczestników (duchowni, mieszkańcy, władze miasta
i gminy, zaproszeni goście) przeszedł na cmentarz na Pęksowym Brzyzku, gdzie na grobie
przy akompaniamencie kapeli góralskiej złożono kwiaty i zapalono liczne znicze. Obchodom
dwusetnej rocznicy towarzyszyły również wykłady związane tematycznie z osobą ks. Józefa
Stolarczyka.
na podstawie:
Zofia i Witold H. Paryscy „Wielka Encyklopedia Tatrzańska”
ks. Józef Bendyk „Duszpasterstwo księdza proboszcza Józefa Stolarczyka w parafii Zakopane (1848-1893)” –
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Krzysztof Hubicki

Zakopane.
Kościół parafialny pw
Najświętszej Rodziny,
pod który fundamenty
położył w 1877 roku
ks. Józef Stolarczyk.
zdj. K. Hubicki
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