
PTTK Oddział Mysłowice zaprasza w dniu 27 kwietnia na wycieczkę przyrodniczo - 

krajoznawczą w trakcie której zwiedzimy;  

SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ TATR i 

będziemy mogli się rozkoszować jedną z najpiękniejszych panoram tatrzańskich na 

RUSINOWEJ POLANIE 

która o tej porze roku powinna być zasłonięta dywanem krokusów. 

 

PROGRAM 

27 kwietnia (niedziela) – spotkanie uczestników  o godz. 6
30

   w Mysłowicach ul. Powstańców, 

rejon stacji PKP, Poczty Głównej. Przejazd autokarem na trasie Mysłowice, A4, Zakopane, Droga 

Oswalda Balzera, polana Zazadnia. Stąd przejście piesze – niebieskim szlakiem – Złotą Doliną do 

Sanktuarium na Wiktorówkach. 

 Sanktuarium Maryjne na Wiktorówkach (lub Sanktuarium Matki Bożej Królowej Tatr lub Sanktuarium Matki Bożej 

Jaworzyńskiej) mieści się w Dolinie Złotej, na wysokości ok. 1145 m n.p.m. tuż poniżej Rusinowej Polany. Historia 

powstania sanktuarium wiąże się z historią  objawienia, które miało się wydarzyć w tym miejscu około 1860 roku.  
Sanktuarium to niewielki drewniany kościół na kamiennej podmurówce wybudowany w stylu podhalańskim, 

przykryty dwuspadowym dachem. Wnętrze kościoła jest jednonawowe. W zdobionym motywami góralskimi ołtarzu 

znajduje się drewniana figurka Matki Boskiej Jaworzyńskiej. W kamiennym murze otaczającym kaplicę znajduje się 

symboliczny cmentarz ofiar Tatr – wmurowanych jest kilkadziesiąt tablic upamiętniających ludzi, którzy zginęli w 

górach. W otoczeniu sanktuarium znajduje się kilka kapliczek. Na Wiktorówkach mieści się również placówka TOPR. 

 

Tu o godz. 11
00

 msza św. Z Sanktuarium na Wiktorówkach ruszamy pod górę w kierunku 

południowym. Drewniane schodki w ciągu 10  minut zaprowadzą nas na skraj Rusinowej Polany. 

 
Rusinowa Polana zajmuje powierzchnię ok. 100 ha i leży na wysokości 1170 – 1300 m n.p.m. Rozciąga się z niej 

piękny widok na Tatry Wysokie – zarówno polskie jak i słowackie. Widać stąd Hawrań, Murań, Gerlach, Ganek, Rysy, 

Mięguszowieckie Szczyty i wiele innych. Polana od wieków wykorzystywana była do wypasu owiec. W połowie XX 

wieków znajdowała się tu cała osada licząca 20 budynków, do dnia dzisiejszego zachowało się jedynie kilka szałasów. 

Obecnie na polanie prowadzony jest kulturowy wypas owiec w ilości ok. 200 zwierząt 

 
Z Rusinowej Polany wrócimy zielonym szlakiem do Wierchu Poroniec. Tam parking przy  Drodze 

Oswalda Balzera.  Powrót autokarem do Mysłowic. Planowany przyjazd na godz. 19
00

. 

 

 

CENA;    80 zł członkowie PTTK,    75 zł członkowie SKKT,        100 zł – pozostali. 
 
ŚWIADCZENIA;  przejazd autokarem, NNW, opieka przewodnika 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. 1300 do 1700.  
Tel/faks 32 2225606. 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 i rencistów 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.  


