
Jan Paweł II w Morskim Oku, 1997 r. fot. J. Rieger 

Zatoka lasu zstępuje w rytmie górskich potoków... 
Jeśli chcesz znaleźć źródło,  
musisz iść do góry, pod prąd. 
Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj, 
 wiesz, że ono musi tu gdzieś być. 
Gdzie jesteś, źródło?... Gdzie jesteś, źródło?! 

Jan Paweł II - Tryptyk Rzymski - Cz.I 

Co słychać w numerze: JAN PAWEŁ II – PAPIEŻ TURYSTA – MIŁOŚNIK GÓR 
24 kwietnia o 14.00 w Mnikowie dziękujemy za Jana Pawła II

            Zaproszenie w Góry Kremnickie i Niskie Tatry 

KAROL WOJTYŁA - PAPIEŻ JAN PAWEŁ II 
WIELKI POLAK, CZŁOWIEK GÓR 

CZŁONEK HONOROWY PTT 
NIE ŻYJE 

an jest moim pasterzem,  
nie brak mi niczego. 
Pozwala mi leżeć  
na zielonych pastwiskach. 

Prowadzi mnie nad wody, 
 gdzie mogę odpocząć: 
orzeźwia moją duszę. 
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach 
przez wzgląd na swoje imię. 
Chociażbym chodził ciemną doliną, 
zła się nie ulęknę, 
bo Ty jesteś ze mną. 
Twój kij i Twoja laska 
są tym, co mnie pociesza. 
Stół dla mnie zastawiasz 
wobec mych przeciwników; 
namaszczasz mi głowę olejkiem; 
mój kielich jest przeobfity. 
Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną 
przez wszystkie dni mego życia 
i zamieszkam w domu Pańskim 
po najdłuższe czasy.  
                                              Psalm 23 

Z ogromnym żalem żegnamy naszego umiłowanego 

OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II 

Wielkiego Człowieka i Wielkiego Polaka,  
Niestrudzonego Pielgrzyma Prawdy, 

Miłośnika gór i góralszczyzny, 
pojmującego turystykę jako formę kontaktu z Bogiem poprzez obcowanie 

 z jego dziełem – przyrodą i drugim człowiekiem. 

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie 
Zarząd Główny 

 

P 



Trzec ie  spo tkan ie  ... 
 
 W dniu 2 kwietnia 2005 r znalazłem się z Hanią Machowską w 
Wadowicach, by w bazylice Ofiarowania NMP, domowej świątyni 
Karola Wojtyły, modlić się z wiernymi o cud Jego wyzdrowienia. 
Kończy się Msza Święta – godz. 22.00 – biją dzwony … Ksiądz 
proboszcz Jakub Gil (uczeń Papieża) ogłasza, że umiłowany Ojciec 
Święty Jan Paweł II połączył się z Chrystusem. Kilka tysięcy 
zgromadzonych w bazylice i na Rynku wiernych zamiera w 
milczeniu. W kościele rozlega się szloch. Płakaliśmy wszyscy. Łzy 
przyszły mimo woli. Nie mamy już Papieża!!! Była to wigilia święta 
Bożego Miłosierdzia – święta wprowadzonego przez Niego do 
kalendarza liturgicznego. 

 Spontanicznie, w porywie serca i z potrzeby chwili, budowniczy i 
opiekun Sanktuarium Ludzi Gór na Groniu Jana Pawła II – Stefan 
Jakubowski – zrobił wszystko, aby 3 kwietnia mogła odbyć się tam 
Msza Święta w intencji śp. Jana Pawła II, którą sprawował ks. prof. 

Maciej Ostrowski, wykładowca PAT w Krakowie. W cudownym słońcu i pięknej, śnieżnej scenerii 
zebrało się ok. 350 turystów. Przed kaplicą postawiono stół ofiarny 
a obok spowity kirem tron papieski, który był naocznym 
świadkiem Mszy Św. beatyfikacyjnej bł. Jana Sankandra w maju 
1995 r. w Skoczowie. Obok stojący pomnik Jana Pawła II, 
otoczony wieńcem płonących zniczy, dumnie i pogodnie spoglądał 
na Babią Górę. Głęboka modlitwa i zaduma uczestników 
sprawiały wrażenie, że duchowo obecny był między nami ON – 
Ojciec Święty. O szczerej łączności z NIM świadczyła olbrzymia 
ilość wiernych przyjmujących Eucharystię. 
 Na zakończenie Mszy Św. Stefan Jakubowski łamiącym się ze 
wzruszenia głosem podziękował za tak nadspodziewanie liczny 
udział turystów w tym spotkaniu eucharystycznym, pocztom 
sztandarowym kilku jednostek straży pożarnych, przewodnikom i 
ratownikom za pomoc w przygotowaniu tego spotkania oraz 
księdzu Profesorowi, że zrozumiał potrzebę chwili i potrudził się z 
Krakowa, by z wiernymi sprawować właśnie tutaj ofiarę Mszy 
Świętej za spokój duszy śp. Jana Pawła II.  

 Było to moje trzecie spotkanie z Ojcem Świętym na Groniu 
Jego Imienia. Pierwsze, historyczne spotkanie miało miejsce w dniu 16 czerwca 1999 r. Podczas wizyty 
w swoim rodzinnym mieście Wadowicach, w serdecznej i spontanicznej atmosferze, Ojciec Święty snuł 
opowieści o mieście swej młodości. Dał tu wszystkim lekcję geografii i historii; m. in. powiedział: „Tam 
jest Zbożny Rynek. Tam jest Choczenka. A za nami Skawa”. Młodzież wołała – Tatry są blisko. Chodź na 
Leskowiec. Dalej mówił: „Tu jest ulica Tatrzańska, dalej cmentarz, potem za parafią św. Piotra jest Go-
rzeń. Gorzeń to i Dzwonek. Z Gorzenia schodzi się do Skawy. Po drugiej stronie jest Góra Jaroszowska i 
tak dalej, aż po Kalwarię”. Po tym spotkaniu Ojciec Św. odbył w trudnych warunkach atmosferycznych 
(gęsta mgła) przelot śmigłowcem nad Groniem Swego imienia, gdzie oczekiwało na Niego ok. 100 osób. 
 Drugie spotkanie miało miejsce w roku 2002. Podczas swej ostatniej wizyty do Ojczyzny, w dniu 17 
sierpnia, Ojciec Św. poświęcił Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Po tych uroczysto-
ściach przy pięknej, słonecznej pogodzie, w obecności kilkuset wiernych, śmigłowiec papieski dokonał 
drugiego przelotu nad Groniem wykonując okrężny lot nad szczytem, po czym skierował się ku Babiej 
Górze. 

tekst i zdjęcia: Stanisław Trębacz (Chrzanów) 



Niezapomniane przeżycia 
 
W sobotni wieczór wróciliśmy z żoną spod 

Kurii, z ul. Franciszkańskiej. Droga z  Krakowa 
była zupełnie pusta, co było niezwykłe o tej 
porze. W naszym mieszkaniu zebrało się kilka 
osób (m. in. przewodnicy PTTK, którzy byli z 
nami na Drodze Krzyżowej na Mogielicy). Roz-
mawialiśmy o tym, co działo się w tym czasie   
w Watykanie i  o górskich szlakach Karola 
Wojtyły. Gdy żegnaliśmy się w drzwiach, 
jeszcze pełni nadziei, nagle rozdzwoniły się ko-
ścielne dzwony, a po dolinach rozległo się wycie 
strażackich syren. Ktoś przed blokiem krzyczał 
– Papież  nie żyje!!!  

         Msza św. na Groniu Jana Pawła II. 3.04.2005. fot. S. Trębacz 
Wróciliśmy przed telewizor. Tomasz Lis łamiącym się głosem kończył podawanie komunikatu o śmierci 

Ojca Świętego.  Zupełnie spontanicznie zaśpiewaliśmy Mu na pożegnanie "Barkę" 
W świątyni Matki Boskiej Myślenickiej (ikona koronowana dwukrotnie przez Ojca Św.  

– raz w roku 1969, gdy był jeszcze metropolitą krakowskim, a drugi raz na Błoniach w 1987, w cztery lata po 
kradzieży pierwszych koron) zbierali się myśleniczanie. Jakaś wspólnota młodzieżowa śpiewała pieśni uwiel-
bienia. Ludzie śpiewali, modlili się, wielu płakało. Rozchodząc się do domu, postanowiliśmy jechać następ-
nego dnia do Wadowic i na Groń Jana Pawła II. Gdy wróciłem do domu, pomyślałem o umieszczeniu na stro-
nie PTT informacji. 

W niedzielę ruch na drodze był ogromny. Część ludzi skręcała do kalwaryjskiego klasztoru, większość je-
chała do Wadowic. Miasto było zakorkowane, wszystkie ulice w centrum zamknięte dla samochodów. Nie-
którzy parkowali za miastem i szli kilka kilometrów pod bazylikę. My jednak jechaliśmy dalej – do Andry-
chowa i stamtąd do Rzyk. Pod Sanktuarium Ludzi Gór zebrało się ok. 350 osób - wielu było w strojach prze-
wodnickich i ratowniczych. Mszę odprawił ks. prof. Maciej Ostrowski - przewodnik, ratownik GOPR, dusz-
pasterz turystów i ludzi gór. Spotkaliśmy oczywiście na miejscu Staszka Trębacza, dla którego było to 103 
wejście na szczyt (o jedno mniej, jak pielgrzymek apostolskich Ojca św.). Później niestety pod schroniskiem 
piwo lało się strumieniami - zupełny zgrzyt. 

Rozmawiałem z twórcą Sanktuarium Ludzi Gór na Groniu Jana Pawła II – panem Stefanem Jakubowskim 
z Andrychowa, przewodnikiem  PTTK. Mówił bardzo dużo o historii tego miejsca, pokazywał życzenia świą-
teczne od Ojca Świętego. Na koniec powiedział, że rozpoczyna kampanię na rzecz budowania kolejki linowej 
na Leskowiec, by udostępnić to ukochane przez Papieża miejsce wszystkim chętnym, a zarazem pomóc An-
drychowianom dotkniętych bezrobociem. Opadły mi ręce. Na odchodnym powiedziałem Mu, że jestem prze-
konany, iż Papież nie życzyłby sobie, by to miejsce zostało zadeptane przez tani, pamiątkarski kult, a moim 
zdaniem na kolejce nie zarobią Andrychowianie lecz inwestorzy. Przypomniałem Mu też słowa Karola Wojty-
ły na temat narciarstwa: prawdziwe narciarstwo polega na tym, by wnieść narty na własnych plecach na górę 
(a nie żadną kolejką) i potem na tych nartach wędrować.  

Obawiam się, że rozpocznie się teraz straszliwe kupczenie pamięcią tego Wielkiego Człowieka, a myśl, że 
ludzie gór sami te góry zamierzają zniszczyć napawa mnie ogromnym smutkiem. Powinniśmy jako PTT 
wspólnie z Fundacją Papieskie Szlaki zrobić wszystko, by nie zbudowano tej kolejki by to beskidzkie Sanktu-
arium dalej zapewniało pewną duchową intymność, tak typową i ważną dla ludzi gór. Dla mnie osobiście naj-
piękniejszym pomnikiem Ojca Świętego byłoby skoncentrowanie się na Jego nauczaniu, zamiast na kremów-
kach. Naszym pomnikiem – wystawionym przez ludzi gór – niech będzie odkrywanie tego, co Karol Wojtyła 
mówił o pięknie przyrody, o kontemplacji w niej Boga i człowieka. Takie duchowe pomniki są najtrwalsze – 
nie zniszczą ich czas, ani „środowiska opiniotwórcze” współczesnego świata. 

Wieczorem w Wadowicach pod bazyliką wciąż był ogromny tłum ludzi ze  świecami w dłoniach. Nie za-
trzymując się już jednak, pojechaliśmy prosto do domu. 

Michał Myśliwiec (Myślenice) 



Tydzień smutku i żałoby 

Witajcie Koledzy Przewodnicy! 
 Spotykamy się jutro tj. w czwar-
tek (7 kwietnia) o godzinie 17.00 
na Rynku gdzie włączamy się czyn-
nie do organizacji Mszy Św. w in-
tencji Ojca Świętego. Obecność 
obowiązkowa w "mundurkach" orga-
nizacyjnych. Poczet sztandarowy 
Koła wystąpi w strojach organiza-
cyjnych 

Z turystycznym pozdrowieniem 
Jerzy Gałda 

Dzień dobry! 
 Wysyłam informację na temat 
Mszy Świętej organizowanej przez 
nasze (harcerskie) Schronisko  Gło-
dówka 8 kwietnia w intencji Papie-
ża. Rozpoczynamy wędrówkę o 
godz. 7.00 z Głodówki. Msza odbę-
dzie się w Morskim Oku o godzinie 
10.00. Zaproszenie adresowane 
jest do wszystkich chętnych – ludzi 
związanych z górami, wędrowców, 
turystów, harcerzy, pielgrzymów... 
Serdecznie zapraszamy do udziału 
w tej uroczystości i duchowej wę-
drówki po ukochanych górach Ojca 
Świętego. 

Ania Głowacka 
www.glodowka.com.pl 

 W sobotę, 9 kwietnia o godz. 
12.00, na Przełęczy Krowiarki, 
gdzie zakończyła się ostatnia przed 
konklawe wycieczka górska Karola 
Wojtyły, Mszę Świętą odprawi ra-
townik GOPR, ksiądz prof. Maciej 
Ostrowski. Zapraszamy.  

Schronisko na Hali Krupowej 

 Kilka godzin temu wróciłem z 
pielgrzymki do Rzymu z grupą przy-
jaciół ks. abp. Dziwisza. 12 godzin 
staliśmy w kolejce do Bazyliki, aby 
osobiście pożegnać Ojca św. W pią-
tek na placu św. Piotra ustąpiliśmy 
miejsca młodszym. 

 Krzysztof Kabat 

Halo, halo, czy to ksiądz Adam? –
 Tak. Wracam właśnie z Rzymu 
pilotując dwa autokary młodzieży z 
mej diecezji. Na placu św. Piotra 
braliśmy pełny udział w uroczysto-
ściach pogrzebowych Ojca św. 

 Pozwól mi wargi umoczyć 
w źródlanej wodzie 

odczuć świeżość, 
ożywczą świeżość. 

Jan Paweł II – Tryptyk Rzymski  
Inicjatywa – Źródła Papieskie 
     Jego Świątobliwość Jan Paweł II użył symboli źródła i 
potoku górskiego w medytacjach „Tryptyk Rzymski”. 
Papież – Turysta, Członek Honorowy PTT i PTTK 
doskonale wiedział jak bardzo każdemu wędrowcowi 
potrzebny jest dostęp do czystej wody. Dlatego Polskie 
Towarzystwo Tatrzańskie postanawia sporządzić rejestr 
źródeł, z których woda nadaje się bezpośrednio do picia, a 
położonych w pobliżu znakowanych szlaków turystycz-
nych, następnie oznakować je jednolicie (pasek biały i 
żółty) oraz zabezpieczyć przed zniszczeniem. Inicjatywę tę 
pragniemy przeprowadzić w ścisłej współpracy z gospo-
darzami terenów (gminami, nadleśnictwami, dyrekcjami 
parków) oraz stacjami Sanepidu. Autorów map, przewod-
ników i folderów prosimy o umieszczanie informacji o nich. 
     Jednocześnie zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej 
woli o uszanowanie daru czystej wody, poszanowanie 
źródeł i potoków. Niech nigdy już nie będą miejscami 
gdzie gromadzi się odpady, dzikimi wysypiskami. 
     85 urodziny Ojca świętego uczcijmy posprzątaniem 
jego ukochanych górskich strumieni. 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego 
     Dla uczczenia pamięci 26. letniego pontyfikatu Ojca 
Świętego Jana Pawła II - naszego niezwykłego rodaka, 
cieszącego się największym autorytetem współczes-
nego świata, honorowego obywatela Skoczowa, 
członka honorowego Polskiego Towarzystwa Tatrzań-
skiego - który nauczał nas niesienia pomocy bliźnie-
mu, odwagi, pokory, mądrości, pogody ducha i zwy-
czajnego codziennego życia, w którym poprzez pracę 
z zachowaniem godności człowieka możemy pogłę-
biać swoją osobowość. 
     Wizyta w Skoczowie na Wzgórzu Kaplicówki sprzed 
prawie 10 lat pozostawiła niezatarte wspomnienie i 
wniosła nowe wartości w dzieło ekumenizmu i ducha 
dialogu na Śląsku Cieszyńskim – gdzie Papież Polak 
zostawił cząstkę swojego serca. 
     Niechaj pokłady dobrej wiary którą świecił, pozwo-
lą nam kontynuować to Jego przesłanie w blasku i w 
zbliżaniu się kościołów na zachodzie i wschodzie, a 
dobro człowieka i ludzkości niechaj przyświeca 
chrześcijańskim narodom jednoczącej się Europy. 

 Janusz Badura 
Odczytane na Prezydium Zarządu Głównego PTT, 16 kwietnia 2005 r. 

 



Jan Paweł II - Papież Turysta - Miłośnik Gór 
  Rozpoczął się czas, kiedy wszyscy, pod różnym kątem, będą rozpatrywać ten Wielki Pontyfikat. 
Papież Pielgrzym, Papież Teolog, Papież Filozof, Papież Poeta itd. My dorzucamy – Papież Turysta – 
Miłośnik Gór. 
 Wśród tych wszystkich tytułów ten wydaje się znikomy, ale my – "ludzie gór", ludzie turystyki – 
wiemy, jak wielki ślad odcisnęła na całym duszpasterstwie, a później na całym pontyfikacie ta pasja 
Karola Wojtyły - księdza, biskupa, kardynała i papieża. 
 Wprost niewiarygodna (biorąc pod uwagę ówczesną dyscyplinę kościelną), wydaje się dzisiaj wy-
powiedź ks. prof. Karola Wojtyły zapisana w czerwcu 1957 (!) roku. Pisząc o swoich wyprawach w 
góry czy na kajaki z młodzieżą – krakowskimi studentami, opowiada o niezwykłym, na owe czasy, 
duszpasterstwie turystycznym. Przecież dzisiaj, w roku 2005, można powiedzieć że ono wciąż "kule-
je", a przez niektórych jest niezrozumiałe czy nawet nie do przyjęcia.  
 Zacząłem jako kapłan – pisze ks. Wojtyła – uprawiać turystykę dla wypoczynku. Wkrótce zorientowa-
łem się, że wypoczynek ten można wykorzystać po duszpastersku (...). Turystyka ma w sobie wiele ra-
dości, ale radości okupionej pewnym wysiłkiem i trudem i to wysiłkiem zespołowym, społecznym. Wypo-
czywa się w całej pełni, a lepiej powiedzieć w całej głębi, kiedy ów kontakt z przyroda staje się kontak-
tem z Bogiem obecnym w przyrodzie i duszy ludzkiej (...). Msza św. na ołtarzu przenośnym, w różnych 
fantastycznych zakątkach naszej ziemi, ołtarz na wiosłach, ołtarz na śniegu, ołtarz na plecakach – żywa 
natura bierze udział w Ofierze Syna Bożego. I kiedy – pisze dalej Ojciec św. – nachodziła mnie myśl, że 
taka działalność, takie duszpasterstwo może być uznawane za "zamienianie na drobne" kapłaństwa, to 
jednak po modlitwie dochodziłem do wniosku, że mogę, a nawet powinienem to czynić, jest to bowiem 
wbrew pozorom działalność kapłańska, może wręcz pionierska”.  
 Dzisiaj wielu z nas, kapłanów, naśladuje i pewnie ciągle będzie naśladować tą formę duszpaster-
stwa, dzisiaj coraz bardziej widzimy potrzebę ewangelizacji także przez turystykę. Mamy świado-
mość, że pionierem tego duszpasterstwa był ks. Karol Wojtyła - Jan Paweł II. 

 Jan Paweł II - teolog gór 

  W 1987 roku, podczas swojego wypoczynku w Alpach mówił o swojej osobistej więzi z górami:  
W pełnej dostojeństwa scenerii tych potężnych szczytów, pokrytych nieskalaną bielą śniegu, myśl 
wznosi się spontanicznie ku Temu, który jest Stwórcą owych wspaniałości. Od zarania dziejów góry 
stanowią dla ludzkości uprzywilejowane miejsce spotkania z Bogiem. Byt cz łowieka jest prze-
mijający i zmienny - góry istnieją w sposób pewny i trwa ły, są wymownym obrazem nie-
zmiennej wieczności Boga. W górach milknie bezładny zgiełk miast, panuje cisza bezmiernych prze-
strzeni, która pozwala człowiekowi wyraźniej usłyszeć wewnętrzne echo głosu Boga. 
 Jan Paweł II miał swój sposób przeżywania tajemnicy gór. Nie był tylko turystą czy urlopowiczem. 
On spacerując, czy pokonując strome szlaki górskie, kontemplował, modlił się i wypoczywał. Space-
rując, czy pokonując szczyty mało mówił, ale spojrzeniem bardzo głębokim umiał się podzielić swo-
imi przeżyciami z tymi, którzy z Nim szli. Często powtarzał: Gór się słucha – to czas Boga. 
 Był mistrzem wytrwałości – bo jak powtarzał: góry są wyzwaniem, prowokują człowieka, osobę, 
młodzież i nie tylko młodzież, aby czynić wysiłek pokonania samego siebie. Nawet wtedy, gdy musiał 
się posługiwać laską, nie zrezygnował z gór, bo góry to wyzwanie, to pokonywanie samego siebie. 

Zdobywca Najwyższej Góry Świata 

  Śp. Wanda Rutkiewicz zdobyła Mt. Everest, w 
tym samym  dniu, kiedy Karola Wojtyła został wy-
brany na Papieża.  Kiedy później  spotkała się z 
Janem Pawłem II ofiarując Mu kamień z najwyższej 
góry świata; Ojciec św. miał  do Niej powiedzieć: 
Oboje, w tym samym czasie zdobyliśmy naj-
wyższe szczyty. 
 Dzisiaj, już nasz Biały Pielgrzym i Turysta, 
Miłośnik Gór, kiedyś wzywany przez góry w ich 
fizycznym, materialnym wymiarze, teraz wezwany 
został przez Boga, przed Oblicze Chrystusa – o 
Którym mówił, że jest "Mistyczną Górą" wszystkich 

                   pokoleń i całej ludzkości. 
 Ks. Józef – Wasz Kapelan 



Czas  mis tyczny  
 
 Umarł jeden stary, bardzo schorowany człowiek – a świat runął 
na kolana. Rozmiar żałoby, jaka nastąpiła po śmierci Ojca Świętego 
nie mieściła się bodaj nikomu z nas w głowie.  
 Przecież przyzwyczailiśmy się do myśli, że kiedy niespełna 2000 
lat temu na krzyżu konał Syn Boży, który przyszedł nas odkupić  
– u jego stóp stała Matka, Maria Magdalena i Jan – najwierniejszy z 
wiernych. Poza tym gapie, prześmiewcy i rzymscy żołdacy, którzy o 
jego szaty rzucali kości. 1972 lata później na wieść o tym, że 
umiera Namiestnik Boży na ziemi obudziły się rzesze i zapragnęły 
towarzyszyć mu w jego wędrówce do wieczności. Ludzie nie 
zadowalali się tym, że siedząc przed telewizorami mogą obserwo-
wać jednocześnie to co się dzieje na całym świecie, bo media 
stanęły na wysokości zadania i poświęciły czas wyłącznie temu 
wydarzeniu. Ludzie dźwigali się z wygodnych foteli i wychodzili na 

ulicę, dążyli do kościołów. Nagle poczuli się uczniami Chrystusa, nie wystarczyła im rola ga-
piów. Chcieli być razem, poczuć się braćmi.  
 Iluż z nas do końca wierzyło – że Pan Bóg uczyni cud, że w ostatniej chwili podniesie Jana 
Pawła z łoża śmierci. Nic takiego się nie stało, ale jednak cud nastąpił. Nastąpił w ludzkich 
sercach.  
 Ojciec Święty w 1979 roku pokazał Polakom ilu ich jest. Pozwolił im wyprostować się i  do-
konywać rzeczy, wydawałoby się zgoła niemożliwych. Dziś – tak samo postąpił z chrześcija-
nami.  
 Szukałem was, a dziś przyszliście do mnie – przecież to słowa jakby żywcem 
wyjęte z kart Ewangelii. Wstąpiła w nas nadzieja, że ziarno niegdyś rzucone przez Chrystusa 
dziś wydaje plon obfity. Że naszej – rzekomo „archaicznej” niezgodnej z nauką – wiary nie 
musimy chować głęboko, że można ją obnosić.  
Wielki to triumf kościoła powszechnego.  
 Ojciec Święty przyjął papieskie imiona Jan Paweł. Mówiono nam, że to symboliczne nawią-
zanie do pontyfikatu Jana XXIII i Pawła VI. A ja sobie tak myślę, że on w skromności swej nie 
wyjawił nam, że sięga głęboko – do samych początków. Że dla niego – Jan – to ten, co do 
końca wytrwał przy krzyżu, a Paweł – to ten, któremu przypadło w udziale rozpowszechnienie 
ewangelii po całej ziemi. Że kontynuował dzieło Pawła – mieliśmy możliwość przekonać się 
przez wszystkie lata Jego pontyfikatu. Że BYŁ Janem – najwierniejszym uczniem Chrystusa do 
końca – dowiedzieliśmy się w dniu 2 kwietnia roku Pańskiego 2005 o godzinie 21.37 kiedy po 
wypowiedzeniu słowa „amen” oddał spracowanego ducha Bogu.  
 Co zrobimy z tym darem wiedzy? Może Pan Bóg jakoś pomoże i nie roztrwonimy naszych 
uczuć miłości, które nas dziś napełniają,  
 Wczoraj powiedziałem do mojego dziewięcioletniego wnuka: – powinieneś być dumny, że 
masz na imię Jan.  I jestem – powiedział. 
– Pamiętaj – ciągnąłem – Jan był jedynym apostołem, który trwał pod krzyżem. Reszta prze-
rażona ukryła się gdzie mogła.  
– A czego oni się bali? 
– Że ich pozabijają tak, jak Chrystusa.  
Tu wtrąciła się siedmioletnia wnuczka Zosia. – Jan też się na pewno bał, ale stał... Zosia miała 
rację. Jan się też na pewno bał.  
 Nie lękajcie się – mówił nam Ojciec Święty do ostatniego tchnienia.  
Niech się tak stanie Pasterzu nasz. Będziemy się ze wszystkich sił starali nie bać się dobra. – 
Wbrew zbirom i prześmiewcom.  

Andrzej Wilczkowski 



 
To ostatni list do PTT w odpowiedzi na list od Zjazdu i załączony Pamiętnik tom 12, 

a zarazem ostatnie, osobiste do nas przesłanie Ojca Świętego. 



 

                             „Módlcie się za mnie za życia i po śmierci” 
 

„Pilnujcie mi tych szlaków” 
 

Jan Paweł II 
 
 
 

24 kwietnia 2005 r. o godz. 14. 
 

Mszę św. dziękczynną za dar Wielkiego Pontyfikatu 
 

Ojca Świętego Jana Pawła II 
 

i o Jego rychłe wyniesienie na ołtarze, oraz nieszpory  
 

odprawi ks. inf. Jerzy Bryła 
duszpasterz środowisk twórczych Archidiecezji Krakowskiej 

 
Podążając śladami Ojca Świętego, powitamy letni sezon turystyczny  
na  Papieskich Szlakach,  tradycyjnie  u stóp  Matki Bożej Skalskiej  

w Dolince Mnikowskiej. 
 

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy  
w  intencji  naszego  Największego Rodaka  

 
Fundacja Szlaki Papieskie 

 
Duszpasterze z Parafianami Mnikowa, Morawicy, Czułowa 

 
Społeczności gmin  Liszki, Krzeszowice, Zabierzów, 
przez które przebiega Podkrakowski Szlak Papieski 

 
Prosimy o liczny udział naszych członków i sympatyków w tej Mszy św. za Ojca Św. 
pod namalowanym przez Walerego Eljasza na skale obrazem Matki Boskiej Skalskiej  

– Zarząd Główny PTT 



 
 
PROGRAM 
 

• Prezes Oddziału PTT Kraków – 
Nikodem Frodyma: Powitanie 

• Prezes ZG PTT – Antoni L. 
Dawidowicz: Słowo wstępne 

• Dyrektor Tatrzańskiego Parku 
Narodowego – Paweł  Skawiński:  
Przejścia graniczne w Tatrach 

• Burmistrz m. Zakopane – Piotr Bąk:  
Tatrzański system komunikacyjny a 
ochrona przyrody 

• Dyrektor Bieszczadzkiego Parku 
Narodowego  – Jan Komornicki: 
Ułatwienia w ruchu turystycznym w 
obszarach przygranicznych Karpat po 
wejściu w życie w Polsce, Słowacji i 
Czechach układu z Schengen. 

• Przewodniczący Sekcja Parków 
Narodowych Polskiego Klubu 
Ekologicznego – Jerzy Sawicki: 
Na czym polega zrównoważony 
rozwój? 

• Dyskusja 
 

 
 

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie 
Oddział w Krakowie 

 
 

serdecznie zaprasza do wzięcia udziału 

 
w V KONFERENCJI 

nt.  
TURYSTYKA A OCHRONA PRZYRODY 

I KRAJOBRAZU TATR, 
 

która odbędzie się 7 maja 2005 r. w sali nr 30 
Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego 

ul. Gołębia 24, początek – godz. 1000. 
 

Prezes 
 

Nikodem Frodyma 
 

Konferencja ta jest organizowana przez Oddział 
Kraków PTT w cyklu dwuletnim od 1997 roku 

 

 
ZAPRASZAMY DO ZAWOI! 
 
 Najbliższe posiedzenie Zarządu Głównego PTT odbędzie się 14 maja 2005 roku w 
Zawoi. Początek obrad o godz. 14.00. Przedpołudniem spotykamy się z Dyrektorem 
Babiogórskiego Parku Narodowego Józefem Omylakiem i doc. Jackiem Płazą, który 
zajmuje się sprawami turystyki w Parku w siedzibie Parku, zwiedzamy Muzeum  
Parku i pobliski skansen w Markowej. W niedzielę przewidziana jest wycieczka na 
Babią Górę. Ci, którzy będą mogli przyjechać w piątek, mogą wykorzystać czas na 
inne jeszcze wycieczki. 
 Zakwaterowanie w „Chacie pod Kwiatkiem” – stacji turystycznej Oddziału PTT w 
Bielsku-Białej, który jest organizatorem posiedzenia. Noclegi zarezerwowano od 13 
do 15 maja br. Cena noclegu – 18 zł. Stacja nie gotuje obiadów,  w pobliżu są 
restauracje.  
 Organizatorzy proszą o wcześniejsze zgłoszenia na adres: 

Jan Weigel, ul. Karłowicza 4/32, 33-300 Bielsko-Biała, 
tel. (033) 822-80-91, kom. 0601-190-511, 

e-mail: weigel@ptt.org.pl lub bielskiklubalp@wp.pl 
UWAGA !!! 
NOWY TERMIN DNI GÓR PTT I SESJI ELJASZOWSKIEJ W ŁODZI: 

18 – 20 maja 2005 r.  Miejsce i program bez zmian. 



 
MIELECKI  KLUB  GÓRSKI  

„CARPATIA” 
ODDZIAŁ 

POLSKIEGO  TOWARZYSTWA  
TATRZAŃSKIEGO 

w  MIELCU 
 

XXXIX   RAJD GÓRSKI  
„KARPATIA” 

22 – 28 . 05. 2005 
 

GÓRY  KREMNICKIE  i  NISKIE  TATRY  
( KREMNICKE  VRCHY   &    NIZKE  TATRY ) 

 
ATRAKCJE  TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZE  NA  TRASIE  RAJDU 

 
KREMNICA – stare górnicze miasto, pełne cennych zabytków (kościoły, ratusz, baszty, zamek, domy mieszczań-
skie ,słup morowy ,mincownia). „Złota” Kremnica zasłynęła w XIV w. z kopalń złota 
 i mennicy, pracującej nieprzerwanie do dziś. Muzea: Monet i medali, zamkowe ,  termalne kąpielisko.  
SKALKA -  szczyt z przekaźnikiem i część miasta  Kremnica. Miejsce wypoczynku letniego i centrum sportów zi-
mowych. Liczne hotele i schroniska.  
FLOCHOVA(1317) – najwyższy szczyt Gór Kremnickich 
TRAVNY ŻDIAR – góra widokowa na którą wiedzie jednokierunkowy szlak zwany „maly slovensky raj” 
CHOPOK , DEREŚE , DUMBIER – wspaniałe skaliste szczyty Niskich Tatr. Pod Chopokiem schronisko „Kamen-
na chata” 
SALATIN – wybitny szczyt słynący z pięknych widoków na Tatry. 
KORYTNICA-KUPELE - miejscowość uzdrowiskowa znana od XVI w. . 
UTULNA POD SEDLOM DURKOVEJ – małe schronisko dla prawdziwych tatrzańskich turystów, położone kilka 
minut drogi od głównego grzbietu Niskich Tatr. Tam musisz spędzić noc!!! 
ĆERTOVA SKALA – słynny ruchomy, skalny grzyb położony w rezerwacie „Boky”(poza trasami). 
TUNEL – pochodzące z XIV w. przebicie w skale, skracające drogę z Kremnicy do Bańskiej Bystrzycy 

INFORMACJE  REGULAMINOWE 

1. Każdy uczestnik powinien dokładnie zapoznać się z regulaminem rajdu. 
2. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną  odpowiedzialność i ubezpieczają się indywidualnie . 
3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki uczestników oraz wypadki spowodowane przez 

uczestników na rajdzie. 
4. Kierownictwo ma prawo do zmiany przebiegu trasy rajdu i jego przerwania. 
5. Rajd odbędzie się bez względu na warunki pogodowe. 
6. Koszty dojazdów i noclegów pokrywają uczestnicy. 
7. Uczestnicy powinni posiadać odpowiedni turystyczny strój i ekwipunek, zapas prowiantu, apteczkę osobistą, paszport. 
8. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, ochrony przyrody, postanowień „Karty 

turysty” i poleceń kierownictwa rajdu. 
9. W razie zaistnienia nieszczęśliwego wypadku uczestnicy powinni udzielić poszkodowanym pomocy i powiadomić kie-

rownictwo rajdu. 
10. Uczestnicy mogą rozpocząć lub zakończyć udział w rajdzie również w innym dniu niż jest to  
       w regulaminie, jednak wpisowe nie ulega zmianie. 
11. Za nie przestrzeganie regulaminu kierownictwo ma prawo wykluczenia uczestnika z rajdu. 
12. W razie rezygnacji wpisowe może być zwrócone, ale będzie pomniejszone o poniesione koszty. 
13. Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do kierownictwa rajdu. 



REGULAMIN  RAJDU   
 

ORGANIZATOR : Mielecki Klub Gór-
ski „Carpatia” – Oddział  Polskiego  
Towarzystwa  Tatrzańskiego  w  Mielcu 

CEL  IMPREZY :  
 aktywny  wypoczynek w gronie zna-
jomych z górskich szlaków 

 popularyzacja kwalifikowanej tury-
styki górskiej 

 poznanie  uroków  Gór Kremnickich i 
Niskich Tatr  

UCZESTNICY :  W rajdzie mogą brać 
udział turyści – członkowie PTT oraz w 
miarę wolnych  miejsc także nie zrzesze-
ni w PTT (turyści niepełnoletni obo-
wiązkowo pod opieką dorosłych). 

ZGŁOSZENIA :  Chęć uczestnictwa 
wraz z wpisowym należy zgłosić do dnia 
15 maja 2005 roku  drogą pocztową 
(przekaz) na adres : 

Oddział PTT MKG „Carpatia” 
ul. Kpt. Hynka 8 

39-300 Mielec 
lub osobiście na spotkaniach klubowych 

w każdy czwartek w godz. 1830 - 1930 

WPISOWE :           
50 zł  -  członkowie O/PTT MKG ”Car-
patia”  (opłacona składka za 2005 rok) 
60 zł  -  członkowie innych oddziałów PTT
75 zł  -   nie zrzeszeni w PTT 

INFORMACJE O RAJDZIE :   
Dokładnych informacji udzieli przewodnik 

i kierownik rajdu Jerzy Piotr Krakowski 
telefony  : +48/17/ 5864359 
                      0 505 729 181 

e-mail : jpkrak@wp.pl 

ZAPEWNIAMY : 
 obsługę  przewodnicką 
 zabezpieczenie  miejsc  noclegowych  
(własne śpiwory) 

 potwierdzenia do GOT 
 pamiątkową  plakietkę 

UWAGI DODATKOWE : 
 Rajd  nie  jest imprezą masową, licz-
ba uczestników ograniczona do 25 
osób.  

 O przyjęciu decyduje kolejność zgło-
szeń. 

 Słowackie korony radzimy kupić w 
Polsce lub na przejściu granicznym. 

 
TRASA  XXXIX  RAJDU  „KARPATIA” 

21.05.2005  (sobota) 
Przyjazd uczestników do miejscowości  Kremnica – Skalka (około 
10 km od centrum).  Nocleg: Horsky hotel „Skalka” ( 200 Sk) 
22.05.2005 (niedziela) 
Skalka – Bystricke sedlo(1190) – Kralicke sedlo(1185) – Zlata 
studna(1265) – Velestur(1254) – Kremnicki stit(1008) - Kremnica   
[ ok. 4 ,35 godz.] Nocleg :Horsky hotel „ Skalka” (200 Sk)  
23.05.2005  (poniedziałek) 
Skalka(1231) – Bystricke sedno – Kraliky – Suchy vrch – Travny Żdzar 
(819) – Malachovska dolina – sedlo Tri kriże(1180) – Zlata studna - 
Skalka   [ ok. 7,30 godz.]   Nocleg: Horsky hotel „ Skalka” (200 Sk)  
24.05.2005 (wtorek) 
Skalka – Tunel - Vyhnatova(1282) – Kordicke sedno(1117) – 
Tabla(1178) – sedlo Flohovej(1297) – Flochova(1316) – Śiroka 
dolina – Kralicka - Skalka [ ok. 7,40 godz.]    Nocleg: Horsky hotel 
„Skalka” (200 Sk) 
25.05.2005 (środa) 
Przejazd w rejon Niskich Tatr do wsi Liptovska Lużna. 
Liptovska Lużna – Salatyn(1630) – Żelazne – Liptovska Lużna  
[ok. 5,15 godz.] Noclegi:  Ubytovnia „Salatyn” (200 Sk) 
26.05.2005 (czwartek) 
 I wariant:     Liptowska Lużna – sedlo pod Skalkou(1476) – 
Latiborska hola(1643) – Durkova(1749) – utulna pod Durkovou  
[ok. 5,30 godz.] 
  II wariant:   Korytnica-Kupele – Hiadelske sedno(1091) – 
Preśiva(1651)  – Velka Chochula(1753) – sedno pod Skalkou - 
Latiborska hola(1643) – Durkova(1749) – utulna pod Durkovou    
[ok. 8,20 godz.]  
III wariant:  Magurka – Mestska hora(1528) – sedlo Durkovej (1709) 
– utulna pod Durkovou [ok. 2,15 godz.]  Nocleg w utulni (50 Sk) 
27.05.2005 (piątek) 
Utulna – Chabenec(1955) – Kotliska(1936) – Kriżske sedlo(1774) – 
Polana(1889) – sedlo Polany(1837) – Dereśe(2003) – Chopok 
(2023)  [ok. 4,40 godz.] W przypadku wydłużenia trasy na Dumbier 
(2043), najwyższy szczyt Niskich Tatr, należy dodać około 4 godz. 
Nocleg w schronisku Kamenna chata pod Chopokom (150 
Sk).Możliwy jest powrót do  utulni pod Durkovou [około 4,30 godz.] 
28.05.2005 (sobota) 
I wariant:   Kamenna chata – Dereśe – Polana – Chabenec – utulna 
- Magurka [ok. 5,55 godz.] 
II wariant:  Utulna pod sedlom Durkovej – Mestska hora(1528) – 
Magurka [ok. 1,45 godz] 
III wariant: Utulna – Magurka – sedlo Prievalec – Liptovska Lużna 
[ok. 4,10 godz.] 
Nocleg w utulni(50 Sk), Ubytovni „Salatyn”(200 Sk),lub w Ubytovni 
„Magurka”(210 Sk) 
29.05.2005(niedziela) –  Powrót do Polski 

JAK  TAM  DOJECHAĆ ? 
 Jeśli jedziesz autem od  Mielca lub Krakowa, to najlepiej dojechać 
do przejścia granicznego Chyżne. Następnie jadąc drogą 59(E77) 
mijamy Dolny Kubin i kierujemy się do miasta Martin (droga 70). 
Tam skręcamy na południe (droga 65, kierunek Nitra), by po 50 km 
dojechać do Kremnicy (od granicy około 129 km).Od centrum 
miasteczka jeszcze około 8 km do hotelu „Skalka” w części miasta 
zwanej Skalka. 



 
Wydaje: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Krakowie 
  Redakcja: Barbara Morawska-Nowak, Marcin Łukasiewicz 

   Wersja elektroniczna jest dostępna na stronie http://www.ptt.org.pl 
        Adres redakcji: ul. Konarskiego21/5, 31-049 KRAKÓW,  
        e-mail: morawska@ptt.org.pl, tel. +12 6340589 

 
Pracownia na rzecz 

Wszystkich Istot  
zaprasza na warsztat  
„LAS – ochrona przy-

rody a leśnictwo” 
20-22 maja 2005 r. 

   Celem warsztatu jest teore-
tyczne i praktyczne przygotowanie 
aktywistów ekologicznych do współ-
pracy z leśnikami i urzędnikami w 
realizacji ochrony obiektów przy-
rodniczo cennych i ekosystemów 
leśnych. Program obejmuje zaję-
cia kameralne i terenowe, prowa-
dzone przez Tomasza Boruckie-
go w Beskidzie Śląskim w okoli-
cach Bystrej k. Bielska-Białej. 
Koszt udziału w warsztacie 30 zł, 
ilość miejsc ograniczona.  
 Informacje i zapisy  pod adresem:  

Pracownia na rzecz Wszystkich 
Istot ul. Jasna 17, 43-360 Bystra 

tel. (033) 8171468, 
prosić Radosława Ślusarczyka, 
  e-mail: suchy@pracownia.org.pl 

 
Witam! Już wiosna, wszyscy 

myślimy  o wędrówkach.  
Poprzez różne przeszukiwania 
internetu  natrafiłam na Was, 

tych co o górach 
myślą, myśleli zawsze 

poważnie. 
No i mam zaproszenie do nas, 
na Głodówkę, do schroniska. 

Byliście już w naszych 
progach? 

Bez względu na odpowiedź - 
ZAPRASZAM. 

ABC 
www.glodowka.com.pl 

Może nawet zrobimy coś razem???  
bo my zawsze osiągamy szczyty 

 
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie 

Oddział „Beskid”  
w Nowym Sączu im. prof. F. Rapfa 

 
w terminie 28 kwietnia do 3 maja 2005 r. 

organizuje wyjazd  

w cudowne góry SZUMAWA!!!,  
mniej znane polskim turystom niż Karpaty 

Wschodnie (np. Gorgany, Czarnohora!!) 
o r a z   

 d o  P r a g i –  
jednej z najpiękniejszych stolic Europy.  

W programie m.in.: 

 Źródła narodowej rzeki Czechów: Wełtawy, 
 Kanał łączący Dunaj z Wełtawą (kanał Schwarcenbergów) 
 Trojmezi (czeski Kremenaros) punkt styku trzech granic: Czech, 

Austrii i Niemiec. 
 Grosse Raichel (1453m) – (szczególnie dla studentów PWSZ IE w 

N.Sączu) 
 Grosse Arber (1455m) – najwyższy szczyt Szumawy  
 Praga z zabytkami: Klasztor na Strachowie, Loreta, Hradczany, 

Mala Strana, Most Karola, Orloj. I wiele innych... (szczegółowy 
program do odbioru przy zapisach) 

 
Koszt od osoby  w PLN:   

225,- (członkowie PTT, młodzież, studenci) 
       250,- (pozostałe osoby) 

 
Zapisy, wraz ze szczegółową informacją: 

 BT. „Artus-Turist”, Nowy Sącz, Rynek 15 
tel. 4422746, 4436200, 

 www.pttns.of.pl, 
 e-mail: pttbeskid@poczta.onet.pl 

 

Wiadomość z ostatniej chwili: miejsc już nie ma 
 
 




