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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

Zarząd Oddziału Krakowskiego PTTK
wszystkim swoim członkom i sympatykom
życzy zdrowych, pogodnych i ciepłych
Świąt Wielkiej Nocy

zdjęcie arch.: źródło: www.halalabowska.pttk.pl

Otwarcie sezonu turystyki górskiej 2019
Komisje Turystyki Górskiej Oddziałów PTTK: „Beskid” z Nowego Sącza, „Krakowskiego”
z Krakowa oraz „Ziemi Tarnowskiej” z Tarnowa (główny organizator) zapraszają w dniu
28 kwietnia 2019 r. na Halę Łabowską w Beskidzie Sądeckim na uroczyste rozpoczęcie
sezonu turystyki górskiej w Małopolsce „Wiosna 2019”. Impreza
odbędzie się pod patronatem
Marszałka Województwa Małopolskiego. Uczestnicy przyjmowani będą na mecie zlotu w godz.
11.00-12.30. O godzinie 13.00
rozpocznie się msza św. w intencji turystów górskich z małopolski
i rozpoczynającego się sezonu.
Po mszy świętej nastąpi uroczyste
otwarcie sezonu górskiego 2019
z udziałem zaproszonych gości
i władz Oddziałów PTTK organizujących imprezę. Zgłoszenia
i wpisowe przyjmuje Biuro
Oddziału Krakowskiego PTTK
codziennie w godz. 9-17 do dnia
16 kwietnia 2019 r.
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Przedstawiciele Oddziałowej KTG potwierdzać będą punkty zdobyte do Górskiej Odznaki
Turystycznej. Szczegóły na afiszach oraz czasie dyżurów komisji we wtorki w godz. 18-19.
Dla turystów Oddziału Krakowskiego PTTK rozpoczęcie sezonu na Hali Łabowskiej będzie
również I etapem cyklicznej imprezy „Rajd na Raty”. Przedstawiciele Oddziałowej KTG będą
rozprowadzać odpłatnie dzienniczek rajdowy.

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

53. Rajd na raty „Siedem Wierchów Beskidzkich”
Komisja Turystyki Górskiej Oddziału Krakowskiego
PTTK zaprasza na trasy 53. edycji Rajdu na raty „Siedem
Wierchów Beskidzkich”. W roku 2019 Rajd organizowany jest pod hasłem „Głównym Szlakiem Beskidzkim
w 100-lecie powstania Oddziału Krakowskiego Polskiego
Towarzystwa Krajoznawczego”. Celem Rajdu jest
propagowanie aktywnego wypoczynku, turystyki górskiej,
zdobywanie Górskiej Odznaki Turystycznej oraz poznawanie piękna polskich Beskidów
i 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, bądź
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przełęczach, a związanych bezpośrednio z przebiegiem Głównego Szlaku Beskidzkiego Ustroń –
Wołosate. 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:
Schronisko PTTK na Hali Łabowskiej (B. Sądecki) (rozpoczęcie) I etap
Mędralowa (Beskid Żywiecki)
II etap
Lubań (Gorce)
III etap
Kiczora (Gorce)
IV etap
Judaszka (Przełęcz Malinowe) (Beskid Żywiecki)
V etap
Dzwonkówka (Beskid Sądecki)
VI etap
Stare Wierchy (Gorce) (zakończenie)
VII etap

28 kwietnia
12 maja
26 maja
9 czerwca
30 czerwca
8 września
22 września

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” 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.




biuletyn informacyjny

5

99

Hala Łabowska (1061m npm) w Beskidzie Sądeckim – rozległa i malownicza hala w centralnym punkcie Pasma Jaworzyny Krynickiej. Ważny węzeł szlaków turystycznych. Przy
szlaku w kierunku Łabowej rezerwat przyrody „Łabowiec” o pow. 8.6 ha z zachowanymi
resztkami puszczy karpackiej w postaci regla dolnego z okazami buków i jodeł. Część górna
hali stanowi dogodny punkt widokowy na Beskid Niski z Lackową i słowackim Bušovem.
W centrum hali stoi schronisko górskie PTTK wzniesione w roku 1953 staraniem działaczy
oddziału PTTK „Beskid” z Nowego Sącza.
Proponowane dojścia GSB*:
Trasa

z Rytra
z Czarnego Potoku przez
Jaworzynę Krynicką

Kolor szlaku

Czas przejścia
w górę
w dół

Punkty do
GOT

czerwony

4¾

3¾

20/13

czerwony

4½

4

18/15

*Mogą wymagać noclegów w punktach wyjściowych, proponowane dla doświadczonych turystów
Proponowane dojścia:
Trasa

z Łabowej
z Łomnicy Zdroju doliną Łomniczanki
z Łomnicy Zdroju przez Parchowatkę
z Frycowej przez Wielki Groń i Wierch nad
Kamieniem

Kolor szlaku

Czas przejścia
w górę
w dół

Punkty do
GOT

niebieski
niebieski
żółty

3
3¼
3

2½
2¼
2

14/8
12/6
12/7

żółty, potem
czerwony

5¼

4½

20/13

Mędralowa 1169 m npm – szczyt w głównym, granicznym grzbiecie Beskidu Żywieckiego
przebiegającym od Babiej Góry przez Małą Babią w kierunku Pilska. Przez szczyt
Mędralowej wytyczono Główny Szlak Beskidzki oznaczony kolorem czerwonym. Rozległa,
podszczytowa hala na opadającym w Dolinę Koszarawy stoku północno-wschodnim była
do niedawna miejscem intensywnego wypasu owiec. Pozostałością po tym okresie wypasu
jest szałas pasterski, wykorzystywany obecnie przez turystów jako miejsce noclegowe.
Z rejonu hali piękne widoki na pobliskie szczyty Beskidu Żywieckiego, Pasmo Pewelskie,
Beskid Mały i Beskid Śląski.
Proponowane dojścia GSB*:
Trasa

z Przełęczy Glinne
z Przełęczy Krowiarki przez Babią Górę
i Markowe Szczawiny

Kolor szlaku

Czas przejścia
w górę
w dół

Punkty do
GOT

czerwony

4¾

4

20/17

czerwony

6½

5¼

23/19

*Mogą wymagać noclegów w punktach wyjściowych, proponowane dla doświadczonych turystów
Proponowane dojścia:
Trasa

z Zawoi Czatoży przez Halę Kamińskiego
z Zawoi Czatoży przez Przełęcz Jałowiecką
Północną
z Koszarawy Bystrej przez Przeł. Klekociny
z Przyborowa przez Jaworzynę (Moczarki)

Kolor szlaku
czarny, potem
zielony
czarny, potem
czerwony
niebieski,
potem zielony
zielony,
czerwony

Czas przejścia
w górę
w dół

Punkty do
GOT

2¼

1¾

10/6

2

1½

10/6

2

1¾

8/5

3¼

1¾

13/7
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Lubań (1211 m npm) w Gorcach – wybitny dwuwierzchołkowy szczyt stanowiący
kulminację potężnego Pasma Lubania należącego do Gorców. Pasmo leży pomiędzy
Dolinami Ochotnicy i Dunajca z Krośnicą. Od południowego wschodu graniczy z Pieninami.
Z odkrytego szczytu zachodniego wspaniała panorama Tatr i Zalewu Czorsztyńskiego. Tutaj
stoi krzyż papieski upamiętniający pobyt Jana Pawła II na Lubaniu. Obok polany Lubań,
na której w sezonie letnim działa studencka baza namiotowa krakowskiego SKPTG, ruiny
schroniska Tatrzańskiego Towarzystwa Narciarzy z Krakowa, zniszczonego przez Niemców
w roku 1944. Poniżej szczytu, na południowym stoku źródło wody, a poniżej źródła na
Polanie Wyrobki ruiny bacówki PTTK która spłonęła w 1978 roku.
Proponowane dojścia GSB*:
Trasa

z Krościenka przez Marszałek
z Przełęczy Knurowskiej przez Runek

Kolor szlaku
czerwony
czerwony

Czas przejścia
w górę
w dół

3½
4

2¾
3½

Punkty do
GOT

17/9
18/14

*Mogą wymagać noclegów w punktach wyjściowych, proponowane dla doświadczonych turystów
Proponowane dojścia:
Trasa

z Krościenka przez Marszałek
z Przełęczy Knurowskiej przez Runek
z Tylmanowej Rzeki przez Makowicę
z Grywałdu
z Ochotnicy Dolnej Ośr. Zdrowia przez
Polanę Morgi
z Ochotnicy Dolnej Kościół przez Polanę
Muszynę Małopolskim Szlakiem Papieskim
z Przełęczy Snozka stokami Wdżaru przez
Polanę Wyrobki

Kolor szlaku

Czas przejścia
w górę
w dół

Punkty do
GOT

czerwony
czerwony
zielony
zielony

3½
4
3¼
2½

2¾
3½
2½
2

17/9
18/14
14/6
13/6

zielony

2¾

2

13/6

niebieski

2½

1¾

13/5

niebieski

2¼

1¾

11/5

Kiczora (1282 m npm) w Gorcach – okazała kulminacja wznosząca się nad źródliskowym
obszarem Ochotnicy, Łopuszanki i Kamienickiego Potoku. Szczyt w większości zalesiony
z polaną Hala Młyńskie poniżej, z której rozpościera się szeroki widok na Pasmo Lubania
i Radziejowej w Beskidzie Sądeckim oraz Jezioro Czorsztyńskie z Pieninami i Tatry Bielskie.
Proponowane dojścia GSB*:
Trasa

z Przełęczy Knurowskiej
z Rabki przez Maciejową, Stare Wierchy,
Turbacz, Halę Długą

Kolor szlaku

Czas przejścia
w górę
w dół

Punkty do
GOT

czerwony

2¼

1½

10/6

czerwony

5½

4½

29/20

*Mogą wymagać noclegów w punktach wyjściowych, proponowane dla doświadczonych turystów
Proponowane dojścia:
Trasa

z Przełęczy Knurowskiej
z Łopusznej przez Wysznią

Kolor szlaku
czerwony
niebieski,
potem czarny,
potem czerwony

z Rabki przez Maciejową, Stare Wierchy,
czerwony
Turbacz, Halę Długą

Czas przejścia
w górę
w dół

Punkty do
GOT

2¼

1½

10/6

3½

2¾

15/8

5½

4½

29/20
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Trasa

z Kowańca przez Bukowinę Miejską,
Turbacz, Halę Długą
z Koninek przez Polanę Średnie, Czoło
Turbacza, Turbacz, Halę Długą
z Koninek przez Tobołów, Obidowiec,
Turbacz, Halę Długą
z Łopusznej przez Zarębek Wyżni,
Bukowinę Waksmundzką, Turbacz, Halę
Długą
z Niedźwiedzia przez Turbaczyk, Turbacz,
Halę Długą
z Przełęczy Przysłop nad Lubomierzem
przez Kudłoń, Przełęcz Borek, Czoło
Turbacza, Turbacz, Halę Długą

Kolor szlaku

Czas przejścia
w górę
w dół

Punkty do
GOT

żółty, potem
czerwony

2¾

2½

18/13

niebieski, potem
czerwony

3¾

3

17/10

zielony potem
czerwony

4½

3¾

21/15

4

3½

20/14

zielony, potem
czerwony

5¼

4½

24/17

żółty, potem
czerwony

5½

4¾

25/20

niebieski,
potem
czerwony

punktacja bez wyjścia na szczyt Turbacza; wyjście lub zejście dodatkowo 1 pkt

Judaszka (850 m npm) w Beskidzie Żywiecki – wzniesienie nad Przełęczą Malinowe.
Na przełęczy znajduje się obelisk upamiętniający walki partyzanckie i pacyfikację osiedla
Maliny w czasie II wojny światowej. Poniżej, przy szlaku niebieskim z Sidziny, na Polanie
Malinowe kapliczka Matki Boskiej AK-owskiej. Poniżej Kapliczki w murowanej grocie
partyzanckie mauzoleum.
Proponowane dojścia GSB*:
Trasa

z Jordanowa prze Bystrą
z Przełęczy Krowiarki przez Policę, Halę
Krupową, Okrąglicę

Kolor szlaku

Czas przejścia
w górę
w dół

Punkty do
GOT

czerwony

3

2¾

16/12

czerwony

5

5¼

23/27

*Mogą wymagać noclegów w punktach wyjściowych, proponowane dla doświadczonych turystów
Proponowane dojścia:
Trasa

z Bystrej
z Sidziny Dom Dziecka
ze Osielca przez Cupel
z Kojszówki przez Burdelową Górę

Kolor szlaku
czerwony
niebieski
zielony, potem
czerwony
niebieski

Czas przejścia
w górę
w dół

Punkty do
GOT

2
1½

1½
1

12/7
11/8

2½

1¾

11/7

2

1½

11/7

Dzwonkówka (983 m npm) w Beskidzie Sądeckim – wzniesienie w głównym grzbiecie
pasma Radziejowej w Beskidzie Sądeckim, opadającym przez Przechybę, Skałkę,
Jaworzynkę, Cebulówkę w kierunku Łącka. Na Dzwonkówce zbiegają się grzbiety:
od zachodu: Jaworzynki (936 m), od północy Skałki (1161 m), od wschodu: Bereśnika
(843 m), od południa Wisielca (800 m). Znakomity punkt widokowy na Pieniny, Pasmo
Lubania w Gorcach i Tatry.
Proponowane dojścia GSB*:
Trasa

z Krościenka
z Rytra przez Radziejową i Przehybę

Kolor szlaku
czerwony
czerwony

Czas przejścia
w górę
w dół

2¼
8

1¾
8¼

Punkty do
GOT

11/6
31/24
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Kolor szlaku

Czas przejścia
w górę
w dół

99

Punkty do
GOT

czerwony
4¼
4¾
13/15
czerwony
potem
+ 2¼ + 1½
+ 9/4
niebieski
*Mogą wymagać noclegów w punktach wyjściowych, proponowane dla doświadczonych turystów
** Ze względu na długi czas dojścia z/do Rytra trasa skrócona z/do Kosarzysk do GSB na Wielkim Rogaczu

z Wielkiego Rogacza**
+ dojście z Suchej Doliny (Kosarzyska)
przez Obidzę

Proponowane dojścia:
Trasa

z Krościenka
ze Szczawnicy PKS przez Bereśnik
z Łącka przez Cebulówkę, Jaworzynkę
(szlak im. Jana Pawła II)
z Tylmanowej przez Jaworzynkę
z Obidzy (kościół) przez Przysłop

Kolor szlaku

Czas przejścia
w górę
w dół

Punkty do
GOT

czerwony
żółty

2
2¾

1¾
2

11/6
10/7

żółty

4¾

4½

19/13

3¾

3

15/10

2½

2¼

12/6

zielony, potem
żółty
bez znaków,
p. czerwony

Stare Wierchy 983 m - ciąg polan na rozwidleniu głównego grzbietu Gorców biegnącego
z Turbacza w kierunku Rabki z grzbietem bocznym biegnącym przez Skałkę do Rdzawki.
Główny węzeł szlaków turystycznych w zachodniej części Gorców. Przebiega tędy oznaczony kolorem czerwonym gorcowski odcinek Głównego Szlaku Beskidzkiego. Stojące na
polanie schronisko PTTK powstało w roku 1933 staraniem Rabczańskiego Oddziału PTTK
i nosi imię zasłużonego działacza tego Oddziału - Czesława Trybowskiego. Spalone przez
Niemców na krótko przed wyzwoleniem w 1945 r. Odbudowane i zmodernizowane w 1974
roku. Z rejonu schroniska wspaniałe widoki na Tatry Wysokie.
Proponowane dojścia GSB*:
Trasa

z Przełęczy Knurowskiej przez Turbacz
z Rabki Zdrój przez Maciejową

Kolor szlaku
czerwony
czerwony

Czas przejścia
w górę
w dół

4¾
3

4½
2¼

Punkty do
GOT

22/21
14/9

*Mogą wymagać noclegów w punktach wyjściowych, proponowane dla doświadczonych turystów
Proponowane dojścia:
Trasa

z Koninek przez Tobołów i Obidowiec
z Poręby Wielkiej Górnej
z Poręby Wielkiej Górnej przez Maciejową
z Rabki Zdrój przez Maciejową
z Rabki Słone przez Maciejową
z Obidowej
(PKS Rdzawka II)
z Obidowej wsi

Kolor szlaku

Czas przejścia
w górę
w dół

Punkty do
GOT

zielony
żółty
zielony, potem
czerwony
czerwony
czarny, potem
czerwony

3
1½

2¾
1

14/10
8/4

2¾

2¼

13/8

3

2¼

14/9

2¾

2¼

10/6

niebieski

1¾

1½

8/7

¾

½

4/2

zielony

Opracowanie: Marian Garus (KTG O/Krakowski),
Krzysztof R. Hubicki
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Regulamin odznaki „Główny Szlak Beskidzki”
W celu popularyzacji Głównego Szlaku Beskidzkiego wiodącego najpiękniejszymi
terenami polskich Beskidów, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
ustanowiło Odznakę Turystyczną „Główny Szlak Beskidzki” przyznawaną za jego
przejście. Poniżej przedstawiamy treść regulaminu odznaki.
§ 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 - za przejście całego GSB 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.
źródło: http://www.cotg.pttk.pl/index.php/odznaki/gsb/regulamin

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 2019. Wycieczki połączone
są ze zdobywaniem krajoznawczej odznaki im. Jana Pawła II. Wszelkie
informacje można uzyskać:
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- na stronie internetowej: www.duszpasterstwo-pielgrzym.krakow.pl
- mailowo: dtp@duszpasterstwo-pielgrzym.krakow.pl,
- w Duszpasterstwie Służby Liturgicznej (Diakonia Krajoznawczej Odznaki im. Jana Pawła II)
w Krakowie przy ul. Wiślnej 12/6 w poniedziałki w godzinach 16-17 (tel. 12-628-8230) lub
u księdza Macieja Ostrowskiego (maciej.ostrowski@upjp2.edu.pl) i Kazimierza Synowskiego
(tel. 608-373-029, syka@poczta.onet.pl, synowskik@gmail.com).
- podczas spotkań Duszpasterstwa Turystycznego przy kościele p.w. św. Stanisława Kostki na
Dębnikach.
Idea odznaki powstała wśród katolickich turystów, którzy chcą przez nią propagować
wartości wędrówek krajoznawczych szczególnie ważnych dla chrześcijanina. Idąc za tyloma
wezwaniami Papieża Jana Pawła II do wychowania w pełni człowieczeństwa, odznaka ma
zachęcać do pożytecznego spędzania wolnego czasu, które ubogaci człowieka zarówno w
jego sferze fizycznej, jak i duchowej. Chce zapoznać z wielkim bogactwem szeroko pojętej
kultury, na której swe piętno wycisnął Kościół.
Każdą wycieczkę prowadzi przewodnik PTTK. Członkowie PTTK korzystają ze zbiorowego
ubezpieczenia Towarzystwa. Uczestnicy niezrzeszeni ubezpieczają się we własnym zakresie.
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
14 kwietnia
26 kwietnia – 6 maja
18 maja
8 – 9 czerwca
19 – 22 września
październik
6 października
19 października
27 października
9 listopada
17 listopada

Niedziela Palmowa w Limanowej
Pielgrzymka do Włoch
Majówka. Zabawa – Szczepanów
Słowacja. Choczańskie Wierchy
Białoruś. Szlakiem Adama Mickiewicza
XXVII Seminarium „Sacrum i przyroda” Kraków
Hala Krupowa (zakończenie sezonu turystyki górskiej PTTK)
Rzeki. Dolina Kamienicy (Gorce)
Kaplica w Domu Opieki Społecznej im. L. i A. Helclów
(Kraków, ul. Helclów 2)
Glisne (Beskid Wyspowy)
Kościół p.w. św. Rafała Kalinowskiego (Kraków, ul. bpa A. Małysiaka 1)

„Człowiekowi potrzebne jest piękno krajobrazu i dlatego też nic dziwnego, że ciągną tutaj ludzie
z różnych stron Polski. Ciągną latem i zimą. Szukają odpoczynku. Pragną odnaleźć siebie w obcowaniu z przyrodą. Pragną odzyskać siły w zdrowym wysiłku fizycznym, marszu, podejściu, we wspinaczce, w zjeździe narciarskim... Polecam wszystkich Matce Chrystusowej, która tu w pobliżu króluje,
czyli gazduje - matkuje w swoim sanktuarium ludźmierskim, i w tej głębi Tatr na Rusinowej Polanie...
w tylu innych sanktuariach rozłożonych u podnóża Karpat, Beskidów, Bieszczadów... na Wschód i na
Zachód, w stronę Babiej Góry i Pilska, Karkonoszy i dalej. I na całej Polskiej ziemi."
Jan Paweł II, Nowy Targ, 8 czerwca 1979 r.
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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:
14.05. Zofia Kaszowska – Jak został wykonany kubek św. Jadwigi i kilka innych
wyjątkowych przedmiotów ze szkła
11.06. Joanna Chrostek – Nieistniejące kościoły Krakowa
24.09. Małgorzata Rachwalska – Samoorganizacja w przyrodzie
08.10. Urszula Ormicka – Cztery żony Władysława Jagiełły
12.11. Renata Prus – Metody inspirowania młodzieży do odkrywania dróg życia,
wielkości i świętości papieża Polaka, patrona byłego Gimnazjum nr 29
w Krakowie
10.12. Julian Ślusarczyk – Rok w przeźroczach
żródło: duszpasterstwo-pielgrzym.krakow.pl

Wiosna z B.O.R.T.
Niżej podajemy terminy i miejsca wycieczek organizowanych wiosną 2019 roku przez Biuro
Obsługi Ruchu Turystycznego Oddziału Krakowskiego PTTK.
6 kwietnia
Na krokusy w Dolinę Chochołowską. Kraków – Zakopane – Dolina Chochołowska –
(schronisko w Dolinie Chochołowskiej, w miarę dobrych warunków wyjście na Grzesia) –
Zakopane – Kraków.
Cena: 61,- zł + 6,- zł na wstępy
13 kwietnia
Szlakiem podkrakowskich dworków. Kraków – Bolechowice (barokowy dwór z XVIII w.,
kościół) – Niegoszowice (klasycystyczny dworek) – Rudawa (gotycki kościół parafialny p.w.
Wszystkich Świętych, dom z wieżyczką, rzeźba Franciszka Wyspiańskiego na miejscowym
cmentarzu) – Pisary (XVII wieczny lamus, spichlerz, budynki dawnego browaru) – Rudno
(ruiny zamku Tenczyn) – rezerwat przyrody Dolina Potoku Rudno – Krzeszowice (pałac
Potockich, fragmenty zabudowy uzdrowiska) – Kraków.
Cena: 47,- zł
28 kwietnia
Rozpoczęcie Sezonu Turystyki Górskiej (I etap „Rajdu na Raty - Siedem Wierchów
Beskidzkich”) – HALA ŁABOWSKA. Łabowa – Hala Łabowska – Łabowa.
Cena: 56,- zł
2- 4 maja
Góry Sowie z wyjazdem do Drezna. I dzień: Kraków – Walim (sztolnia) – Osówka
(podziemne miasto) – II dzień: Drezno (Zespół pałacowy Zwinger, spacer po Starówce) –
III dzień: Zagórz Śląski (zamek Grodno) – Wielka Sowa (wieża widokowa) – Książ
(zamek) – Kraków (powrót ok. godz. 23,00).
Cena: 610,- zł + 100,- zł i 30,- € na wstępy
11 maja
Z wizytą u Habsburgów. Kraków – Porąbka – Żar (elektrownia szczytowo-pompowa) –
Bystra (muzeum Fałata) – Żywiec (zamek Habsburgów i park, zwiedzanie browaru oraz
degustacja) – Kraków.
Cena: 56,- zł + 55,- zł na wstępy
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12 maja
II etap Rajdu na Raty: MĘDRALOWA (Beskid Żywiecki). Zawoja Czatoża – Kolisty
Groń – Mędralowa – Przełęcz Jałowiecka – Markowe Szczawiny – Zawoja Markowa.
Cena: 49,- zł
18 maja
Szlakiem Jana Kochanowskiego. Kraków – Szydłowiec (zamek - siedziba Radziwiłłów,
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-mauzoleum Kochanowskich, pomnik Jana Kochanowskiego z Urszulką, ściana straceń) – Czarnolas (muzeum Jana Kochanowskiego, spacer
po miejscowości) – Sycyna – Kraków. (wycieczka przedłużona)
Cena: 152,- zł + 40,- zł na wstępy
25 maja
Kraina wąwozów nad Wisłą. Kraków – Sandomierz (Wąwóz Królowej Jadwigi, Wąwóz
Piszczele) – Kazimierz Dolny (Wąwóz Małachowskiego, Kuncewiczówka, Wąwóz Korzeniowy Dół, w miarę czasu Wąwóz Morowy Dół) – Kraków. (wycieczka przedłużona)
Cena: 121,- zł + 12,- zł na wstępy
26 maja
III etap Rajdu na Raty: LUBAŃ (Gorce). Przeł. Snozka – Lubań – Marszałek – Krościenko.
Cena: 56,- zł
2 czerwca
Dolina Pięciu Stawów Polskich. Kraków – Palenica Białczańska – Wodogrzmoty Mickiewicza – Dolina Roztoki – Dolina Pięciu Stawów (schronisko) – Świstówka – Wodogrzmoty Mickiewicza – Palenica Białczańska – Kraków.
Cena: 61,- zł + 6,- zł na wstępy
23 czerwca
W drodze do Czartoryskich. Kraków – Bochnia – Przeworsk (gotyckie klasztory obronne
Bernardynów, Kościół św. Barbary i Bożogrobców, Bazylika z Kaplicą Grobu Bożego, Ratusz,
klasycystyczny Pałac Lubomirskich, barokowy klasztor szarytek i kościół p.w. Matki Bożej
Śnieżnej, jedyny w Polsce żywy skansen „Pastewnik”, Kopiec Tatarski z XVII-wieczną kapliczką)
– Jarosław (cerkiew katedralna p.w. Przemienienia Pańskiego z XVIII w. ze słynącą łaskami
ikoną Matki Boskiej Jarosławskiej - główny ośrodek pielgrzymkowy polskich unitów) – Sieniawa
(układ urbanistyczny z XVII w., zespół pałacowo-parkowy rodziny Czartoryskich, kościół
parafialny p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, krypta grobowa Czartoryskich) –
Kraków. (wycieczka przedłużona)
Cena: 106,- zł + 40,- zł na wstępy
9 czerwca
IV etap Rajdu na raty: KICZORA (Gorce). Łopuszna Zarębek Niżny – Kiczora –
Przelecz Knurowska.
Cena: 48,- zł
15 czerwca
Worek Raczański. Kraków – Rycerka Kolonia – Przegibek (schronisko PTTK) – Kikula –
Abramów – Przełęcz Śrubita – schronisko PTTK pod Wielką Raczą – Rycerka – Kraków.
Cena: 60,- zł
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20-23 czerwca
Bratysława – Wiedeń – Budapeszt. I dzień: Kraków – Bratysława (Starówka – spacer,
Wzgórze Zamkowe) – II dzień: Wiedeń (spacer po Starym Mieście – Katedra św. Szczepana,
Hofburg, Opera) – III dzień: Wiedeń (kontynuacja zwiedzania – kompleks pałacowoogrodowy Schoenbrunn) – Budapeszt (Góra Gellerta, Plac Bohaterów, Park Miejski, rejs po
Dunaju) ) – IV dzień: Budapeszt (kontynuacja zwiedzania – Wzgórze Zamkowe, Starówka
Pesztu) – Kraków (powrót ok. godz. 23.00).
Cena: 950,- zł + 50,- € na wstępy
29 czerwca
Tam, gdzie kręcono Ogniem i Mieczem. Kraków – Ropa – Zalew Klimkówka – Łosie
(drewniana cerkiew grekokatolicka z XIX w., cmentarz wojenny zaprojektowany przez Hansa
Mayra, skansen) – Bielanka (muzeum rzemiosła łemkowskiego, drewniana cerkiew
grekokatolicka z XVIII w.) – Szymbark (rezerwat przyrody Jelenia Góra) – Kraków.
(wycieczka przedłużona)
Cena: 120,- zł + 27,- zł na wstępy
30 czerwca
V etap Rajdu na Raty – JUDASZKA (Beskid Żywiecki). Sidzina Dom Dziecka – Przełęcz
Malinowe – Judaszka – Bystra Podhalańska – Jordanów.
Cena: 48,- 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.
Członkowie PTTK mają prawo do 5% rabatu od podanych cen wycieczek (z wyłączeniem opłat
dodatkowych za wstępy). Podstawą udzielenia rabatu jest opłacona bieżąca składka członkowska.
W przypadku zbyt małej ilości zgłoszonych osób, biuro zastrzega sobie prawo odwołania wycieczki.
Wycieczki realizowane będą przy minimum 30 osobach płacących.

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
XVIII Małopolskie
Dni Dziedzictwa
Kulturowego
www.krakow.pttk.pl,
e-mail: bort@krakow.pttk.pl
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XXI edycja Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego
W imieniu Małopolskiego Instytutu Kultury, Samorządu Województwa Małopolskiego,
Gospodarzy obiektów oraz całej społeczności lokalnej zapraszamy do odwiedzenia intrygujących i często niedostępnych zabytków Małopolski. Podczas XXI edycji Małopolskich Dni
Dziedzictwa Kulturowego chcemy Państwu opowiedzieć o dwudziestoleciu międzywojennym
– o życiu zwykłych obywateli, polityków, naukowców i o dwudziestu latach rozwoju.
W 2019 roku podczas dwóch majowych weekendów (18-19 maja oraz 25-26 maja) w ramach
Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego zaprezentowane zostanie dwanaście zabytków,
związanych z niezwykłymi osobami i wydarzeniami, zachęcamy do odkrywania małopolskich
tajemnic, tropienia śladów i rozwiązywania zagadek (program wydarzeń w poszczególnych
miejscach jest dostępny na stronie www.dnidziedzictwa.pl)
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, lecz wejście do niektórych obiektów wymaga rezerwacji.
18–19 maja 2019
TRASA KRAKOWSKA I
Pałac Pusłowskich w Krakowie(1)
Pałac Potockich w Krakowie
TRASA MAŁOPOLSKA I
Kościół pw. Nawiedzenia NMP w Iwkowej(2)
Kościół pw. Narodzenia NMP i zamek w Czchowie
Beluard w Rożnowie
25–26 maja 2019
TRASA KRAKOWSKA II
Klasztor Duchaczek z kościołem pw. św. Tomasza(3) i kościół pw. Św. Krzyża w Krakowie
Dom Arcybractwa Miłosierdzia i Banku Pobożnego w Krakowie
TRASA MAŁOPOLSKA II
Wieś Kacwin na Spiszu
Kościół pw. św. Bartłomieja w Niedzicy
Organy Władysława Hasiora na Przełęczy Snozka(4)
źródło: www.mik.krakow.pl
zdjęcia: J. Nowostawska-Gyalókay (1), K. Fidyk (2, 3), K. Szubert (4) MIK 2018

Więcej informacji na temat XXI Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego
uzyskają Czytelnicy na stronie internetowej www.mik.krakow.pl
https://dnidziedzictwa.pl/dni-dziedzictwa-2019-z-dreszczykiem
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Spotkania Komisji Krajoznawstwa, Historii i Tradycji
Spotkania Komisji Krajoznawstwa, Historii i Tradycji w sezonie 2019
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:

03.04.
13.04.
08.05.
05.06.
04.09.
02.10.
06.11.
04.12.

Turcja – Jacek Ormicki
Wycieczka na Pogórze Wiśnickie – Urszula Ormicka
Jaroslav Hašek (1883-1923) i jego dobry wojak Szwejk – Elżbieta Woźniak
Kazimierz Jagiellończyk i Elżbieta Rakuszanka – Urszula Ormicka
Mikołaj Wisznicki – Zbigniew Twaróg
Walery Rzewuski - pierwszy fotograf Tatr – Urszula Ormicka;
Wspomnienie CZAK – Janusz Palarz
Ormianie w Polsce – Janusz Palarz

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

Z Kroniki Żałobnej
Jerzy BOŻYK [zm. 17.02.2019, 78 lat] – promotor polskiego autostopu, tłumacz
języka słowackiego, muzyk, socjolog, działacz niepodległościowy, cyklista,
turysta górski, przewodnik beskidzki i terenowy; wieloletni członek i były Prezes
Koła Grodzkiego przy Oddziale Krakowskim PTTK.
Odznaczony: Medalem „Niezłomnym w słowie”, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria
Artis”, Złotą Honorową Odznaką PTTK.
Pochowany na Cmentarzu Rakowickim.
Elżbieta KYC [zm. 27.02.2019, 94 lata] – ekonomistka, Przewodnik Miejski po
Krakowie, Instruktor Przewodnictwa, wieloletni kierownik kursów dla
kandydatów na przewodników miejskich, wieloletni Prezes Koła Krakowskich
Przewodników Miejskich przy Oddziale Krakowskim PTTK, wieloletni członek
Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej województwa małopolskiego dla kandydatów na
przewodników turystycznych PTTK miejskich po Krakowie; wstąpiła do PTTK w 1959 roku;
w tym samym roku ukończyła Kurs na Przewodników Miejskich po Krakowie i uzyskała
uprawnienia przewodnickie; związana z PTTK do 2012 roku aktywnie uczestniczyła w życiu
Towarzystwa.
Odznaczona: Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi; Odznaką Honorową „Za Zasługi dla
Turystyki”, Dyplomem Marszałka Województwa Małopolskiego, Odznaką „Honoris Gratia”
Za Zasługi dla Miasta Krakowa, Złotą Honorową Odznaką PTTK, Złotą Odznaką „Zasłużony
w Pracy PTTK Wśród Młodzieży”.
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Górskimi szlakami (19)
Tym razem zapraszam Czytelników na spacer po okolicach
Zakopanego, właściwie po grzbiecie Gubałówki (1120 m).
Wariantów tej wycieczki może być tyle, ile naszej inwencji
włożonej w doznania estetyczne i poznawcze. Nie będę
opisywał czasu przejścia, ani przebytych kilometrów.
Proponuję przespacerować się Drogą Papieską z Zakopanego do Ludźmierza. Przedstawię tylko fragment szlaku
papieskiego Gubałówki. Droga Papieska została oznakowana przez górali na pamiątkę przejazdu Ojca Świętego
Jana Pawła II podczas Jego pielgrzymki w 1997 roku.
mapka trasy / źródło: www.niedziela.pl/gifs/plan10.jpg
W dniu 7 czerwca tegoż roku Ojciec Święty przejechał
otwartym papamobile przez liczne wioski Podhala. Począwszy na Krzeptówkach
(Sanktuarium MB Fatimskiej), a skończywszy w Ludźmierzu (Sanktuarium MB Ludźmierskiej) przejechał przez Kościelisko, Gubałówkę, Furmanową, Ząb, Bustryk, Sierockie,
Bańską Wyżną i Niżną, Maruszynę. Na trasie postawiono liczne obeliski i drogowskazy
upamiętniające to wydarzenie. Dla upamiętnienia tego wydarzenia trasą tą corocznie
w czerwcu podąża piesza pielgrzymka górali „Sursum Corda”. Całość można przejść na
piechotę lub przejechać rowerem, przy czym w niektórych miejscach należy zachować
szczególną ostrożność (miejscami brak chodników, niebezpieczne z punktu widzenia
pieszego zakręty, stromizny dla rowerzystów). Trasa liczy około 32 km i przebiega przez dwa
powiaty: tatrzański i nowotarski.
Nasz spacer rozpoczynamy w Sanktuarium MB Fatimskiej
na Krzeptówkach (1). Powstało jako wotum za ocalenie życia
Ojca Świętego Jana Pawła II po zamachu w dniu 13 maja
1981 r. Jest to ośrodek kultu fatimskiego o zasięgu europejskim. Wewnątrz Świątyni zdobienia w drewnie wykonane
przez zakopiańskich snycerzy oraz oryginalne witraże
(na jednym z nich przedstawiona jest scena z zamachu na
Placu św. Piotra). W parku za świątynią na zboczu kaplice
1 z wizerunkami Maryjnymi oraz ołtarz polowy przeniesiony
tutaj po mszy św. odprawionej przez papieża Jana Pawła II
pod Wielką Krokwią. Obok pomnik Ojca Świętego z ks. Stanisławem Dziwiszem (2003).
Wychodząc ze Świątyni możemy wybrać dwa warianty naszej wędrówki. Albo w prawo do
ul. Przewodnika Józefa Krzeptowskiego i dalej do Kościeliska do ul. Stanisława Nędzy
Kubińca, albo w lewo do Willi Orla, albo wcześniej Drogą na Szymoszkową i dalej pod Hotel
Kasprowy, a stąd w kierunku Kościeliska ul. Powstańców Śląskich. Wybierając wariant
drugi, po drodze nieopodal Hotelu Kasprowy, na granicy
Zakopanego i Kościeliska, napotykamy obelisk upamiętniający wydarzenie z 1997 r. (2). W tym miejscu możemy
wybrać wariant przejazdu koleją linowo-krzesełkową na
Butorowy Wierch (1160 m) skracając strome i niebezpieczne przejście drogą z Kościeliska na Gubałówkę.
Do wyboru mamy również mozolne podejście niebieskim
szlakiem spod Hotelu Kasprowy lub kolej linowo-krzeseł2
kową z polany Szymoszkowej na grzbiet Gubałówki.
Oczywiście dostępność tychże wyciągów uzależniona jest od sezonu. Wybierając wariant
pieszy dochodzimy do Kościeliska, gdzie łączymy się z wariantem pieszym przebiegającym
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ulicami Przewodnika J. Krzeptowskiego (Zakopane) i Karpielówka (Kościelisko). Idąc dalej
w kierunku centrum wsi docieramy do skrzyżowania z drogą do Dzianisza, prowadzącą przez
grzbiet Gubałówki. Na skrzyżowaniu obelisk upamiętniający przejazd Jana Pawła II w 1997 r. (3).
Po minięciu kilku niebezpiecznych zakrętów (droga bez
chodnika) przechodzimy obok zabudowań Salamandry,
mijamy nad naszymi głowami kolejkę na Butorowy
Wierch, przecinamy niebieski szlak na Butorowy Wierch,
dochodzimy do drogi z Butorowego Wierchu i skręcamy w
prawo na grzbiet Gubałówki. Kilkaset metrów dalej kolejny
obelisk ustawiony przez górali na pamiątkę przejazdu w
1997 roku (4). z tego miejsca udajemy się wygodną drogą
asfaltową na szczyt Gubałówki z widoczną charaktery3
styczną wieżą telekomunikacyjną. Mijając liczne stragany
z pamiątkami i wyrobami rzemieślniczymi mamy okazję podziwiać
widoki na Tatry i Podhale. Po lewej w oddali majaczącą na horyzoncie
Babia Góra (5), po prawej, z za wierzchołków drzew, górujący nad
Zakopanem Giewont (6). Mijamy górną stację kolei linowo-krzesełkowej Szymoszkowa-Pająkówka, skąd rozpościera się szeroka panorama
Tatr Zachodnich. W miarę zagęszczenia straganów docieramy do górnej
stacji kolei linowo-terenowej na Gubałówkę. Spod restauracji, z tarasu
widokowego, szeroka panorama Tatr i widok na Zakopane. Stąd kierujemy się w stronę Furmanowej idąc dalej drogą asfaltową w kierunku
Zębu. Odcinek ten jest już bardziej spokojniejszy. Przecinamy niebieski
szlak z Zakopanego do Nowego Bystrego, mijamy kaplicę św. Brata
Alberta i dochodzimy na skraj wsi Ząb. Najwyżej położonej wsi w Polsce.
4 Tutaj spotykamy następny obelisk poświęcony przejazdowi Ojca

5

6

Świętego w 1997 roku (7). Z tego miejsca czeka nas długi spacer do kościoła św. Anny
w Zębie. I w tym miejscu proponuję zakończyć nasz spacer. Dalsza droga to przejście przez
wspomniane wcześniej wsie. Bardzo dobra trasa dla
turystów kolarzy, kończąca się pod Sanktuarium w
Ludźmierzu. Z Zębu możemy wrócić do Zakopanego
busem. W tym celu należy się cofnąć do skrzyżowania
z drogą Nowe Bystre-Poronin. Możemy też wrócić do
szlaku niebieskiego by zejść do centrum Zakopanego,
albo na Gubałówkę by zjechać kolejką w dół. Ze względu
na to, że wariantów proponowanego spaceru jest wiele,
myślę, że każdy z Państwa wybierze coś dla siebie.
7
Grzegorz Hubicki
zdjęcia Krzysztof R. Hubicki
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