
PTTK Oddział Mysłowice zaprasza w dniu 14 kwietnia miłośników przyrody 

i turystyki aktywnej na wycieczkę w Tatry.  

Celem naszej wycieczki będzie 

DOLINA CHOCHOŁOWSKA 
W trakcie wycieczki przyrodnicy i miłośnicy fotografii krajoznawczej będą mieli okazję podziwiać 

kwitnące krokusy. Dolina Chochołowska zwana jest również Pasterską Wieś Letnią 

PROGRAM 

14 kwietnia (niedziela) – spotkanie uczestników  o godz. 8
00

  w Mysłowicach ul. Powstańców, 

rejon stacji PKP, Poczty Głównej. Przejazd autokarem na trasie Mysłowice – A4- Rabka- Zakopane – 

Siwa Polana. Tu w szałasie pasterskim będzie można kupić oscypki, bundz. Dalej wędrujemy pieszo do 

schroniska PTTK na Polanie Chochołowskiej. Czas przejścia do schroniska PTTK to około 3 godzin 

wygodną drogą asfaltowo – szutrową. Możliwe, że w trakcie naszej wędrówki droga będzie 

zaśnieżona. Na trasie zobaczymy też szałasy i szopy, które usytuowane są wzdłuż drogi. Tworzą one 

tzw. Pasterską Wieś Letnią. Wszystkie budynki są chronione prawem Wypas owiec (od czerwca) 

prowadzą tu pasterze z Witowa. W Dolinie Chochołowskiej nakręcono do filmu Potop scenę 

z kuligiem, a także odcinek Janosika. Tutaj również przeprowadzane były szkolenia komandosów 

i zawody ratowników tatrzańskich. Warta odwiedzenia jest również kaplica. 

 

Kaplica na Polanie Chochołowskiej – drewniana kaplica znajdująca się pod lasem, na górnym skraju Polany 
Chochołowskiej w Dolinie Chochołowskiej. Kaplicy nadano imię św. Jana Chrzciciela. W sezonie turystycznym od 
czerwca do października odbywają się w niej msze święte o godzinie 13. Obok kaplicy niewielka zadaszona 
wiata i drewniany krzyż. W kaplicy podczas górskich wędrówek modlił się nie jeden raz Karol Wojtyła. Rzesze 
górali co roku przychodzą tu na pasterkę. 
 

Na końcu Polany Chochołowskiej, a tym samym Doliny Chochołowskiej, docieramy do największego, 

tatrzańskiego schroniska stojącego na wysokości 1148 m n.p.m., Blisko schroniska znajduje się małe 

muzeum powstałe w starym szałasie wybudowanym przez pasterzy. Możemy tam poznać historię 

akcji TOPR  podczas II wojny światowej. W czerwcu 1983 roku papież Jan Paweł II spotkał się 

w schronisku, po odbyciu spaceru do Doliny Jarząbczej z Lechem Wałęsą i jego rodziną. Wydarzenie 

to upamiętnia ufundowana przez przewodników tatrzańskich tablica na ścianie schroniska. Tu 

odpoczynek. Zainteresowani i bardziej wprawni turyści będą mogli przejść żółto-biały Szlak Papieski 

do Doliny Jarząbczej. Czas przejścia: 50 min, powrót 45 min. Powrót do Siwej Polany od schroniska 

PTTK - 90 min. Powrót autokarem do Mysłowic. Planowany przyjazd na godz. 1800. 

CENA; 80 zł członkowie PTTK  75 zł członkowie SKKT,   100 zł – pozostali. 

ŚWIADCZENIA; przejazd autokarem, NNW, opieka przewodnika tatrzańskiego na całej trasie 

wycieczki. 

WE WŁASNYM ZAKRESIE;  wyżywienie.  

Szczegółowe informacje w biurze PTTK O/Mysłowice przy ul. Armii Krajowej 22 lub na stronie 
www.myslowice.pttk.pl     Biuro czynne we wtorki i czwartki od godz. 13:00 do 17:00. 

Tel/faks (032) 22 56 06. E-mail: pttkmyslowice@poczta.onet.pl 

Składka roczna ulgowa dla uczących się (do 26 lat), opiekunów SKKT, osób z orzeczoną niepełnosprawnością 

oraz  bezrobotnych wynosi 20 zł, ulgowa dla emerytów wynosi 25 zł. Składka  normalna wynosi 40 zł. 

W przypadku nowo występujących obowiązuje wpisowe w wysokości 6 zł dla składki ulgowej i 10 zł dla składki 

normalnej. 



Dla każdej wycieczki podany zostanie szczegółowy program. Podane ceny mogą ulec zmianie z przyczyn 

niezależnych od PTTK O/Mysłowice. 


