
PTTK  O/Mysłowice organizuje w dniach 15,16,17 sierpnia wycieczkę turystyki kwalifikowanej w trakcie 
której wejdziemy od strony słowackiej na najwyższy szczyt Polski, na 

RYSY (2503m i 2499m npm) 
Zwiedzimy również wybrane atrakcje turystyczne Spiszu po polskiej i słowackiej stronie 
 
PROGRAM 
I dzień (piątek) – spotkanie uczestników wycieczki o godz. 800 w Mysłowicach przy ul. Powstańców, rejon 
stacji PKP, Poczty Głównej. Przejazd autokarem na trasie Mysłowice, Kraków, Trybsz. Tu zwiedzamy 
drewniany kościółek i rezerwat przyrody „Przełom Białki”. 
Przełom Białki koło Trybsza to rezerwat przyrody obejmujący krótki przełom rzeki Białki pomiędzy skałkami, Kramnicą na 
prawym brzegu i Obłazową na lewym. Ten rejon ochroną został objęty w 1959 roku. Ochronie podlega głównie reliktowa 
roślinność naskalna przybyła z nurtem Białki z Tatr i walory krajobrazowe tego miejsca. 
Drewniany kościół p. w. św. Elżbiety pochodzi z XIV wieku. Został zbudowany w stylu podhalańskim. Belki spajane kołkami, bez 
pomocy gwoździ. Stary kościółek ma, podobnie jak w Dębnie, czworoboczną wieżę, której cześć dolna jest murowana, ściany i 
sufit ozdobione są malowidłami. Uwagę zwraca bogata polichromia z 1647 roku przedstawiająca jedną z biblijnych scen na tle 
panoramy Tatr. Jest to najstarsza znana panorama tych gór.  
Przejazd do Jurgowa. Na trasie zwiedzimy; Zagrodę Korkoszów, Sypańce czyli charakterystyczne dla 
Spisza spichlerze z XIX wieku. W Jurgowie zobaczymy w drewnianym kościele z XVII wieku m.in. figurę 
diabła (owianą ciekawymi legendami), Zagrodę Sołtysów. Wieczorem możliwość kąpieli w Basenach 
termalnych w Bukowinie Tatrzańskiej. Baseny łączą w sobie rozrywkę parku wodnego, komfort SPA oraz 
lecznicze właściwości termalnego wypoczynku. Nocleg i obiadokolacja w pensjonacie „Vera” w 
Bukowinie Tatrzańskiej.  
 
II dzień (sobota) – śniadanie. Przejazd autokarem do słowackiej miejscowości Szczyrbskie Jezioro. Stąd 
rozpoczynamy wędrówkę pieszą na Rysy.  
To wariant łatwiejszy od wejścia od strony polskiej. Od tego miejsca niebieskim szlakiem docieramy w okolice Popradzkiego 
Stawu (Popradske Pleso) i znajdującego sie w pobliżu schroniska (Chata Popradske Pleso). Dalej  niebieskim szlakiem udajemy 
się w głąb Doliny Mięguszowieckiej (Mengusovska Dolina), następnie zaś skręcamy na czerwony szlak i rozpoczynamy 1,5 
godzinne podejście do Schroniska pod Rysami (Chata pod Rysmi). Szlak wiedzie przez jedną z najpiękniejszych tatrzańskich 
dolin – Żabią Dolinę (Zabia Dolina). Po drodze mijamy Żabie Stawy. Podejście czerwonym szlakiem nie jest trudne, tylko w 
jednym miejscu, przed schroniskiem, znajdują się łańcuchy i klamry. Miejsce nie jest jakoś specjalnie trudne – ułatwienia 
przydają się wtedy, gdy jest tłok lub skały są śliskie. Za łańcuchami czeka nas jeszcze kilkanaście minut podejścia po skalnych 
płytach. Po drodze mijamy jeszcze tablicę witającą nas w Wolnym Królestwie Rysów. I już jesteśmy w schronisku pod Rysami. 
Jest to najwyżej położone schronisko w Tatrach – leży na wysokości 2250 metrów npm.  Ze schroniska, nadal czerwonym 
szlakiem, w 20 minut dochodzimy do Przełęczy Waga (Vaha), tam idziemy kolejne 30 minut i już stoimy na wierzchołku Rysów. 
Jeżeli szliśmy za znakami, to będzie to wierzchołek słowacki, wyższy, mierzący 2503 metry npm. Tuż obok, zazwyczaj 
niemiłosiernie zatłoczony, znajduje się wierzchołek polski o wysokości 2499 metrów npm. Z Rysów, przy dobrej pogodzie, 
rozpościera się imponująca panorama Tatr, widać również podobno Kraków. 
 
III dzień  (niedziela) – śniadanie. Przejazd na stronę słowacką do miejscowości Stara Lubownia. Tu 
zwiedzamy zamek i skansen.  
Zamek Lubowniański jest dużą twierdzą renesansową położoną w miejscowości Stara Lubownia.  Powstał on na początku XIV 
w. i przez ponad 350 lat był siedzibą polskich starostów. Do najcenniejszych objektów na zamku należy główna wieża która jest 
udostępniona do zwiedzania. W zamku możemy podziwiać również zabytkowe umeblowane wnętrza. 
Skansen Stara Lubownia - znajduje się pod zamkiem w Starej Lubownii. Na muzeum składa się zespół zabudowań wiejskich 
pochodzących z okolicznych wsi.  
W drodze powrotnej przejedziemy u podnóża Pienin częściowo wzdłuż malowniczego Przełomu Dunajca. 
Jeżeli czas pozwoli zatrzymamy się w Czerwonym Klasztorze – najważniejszym zabytkiem w słowackich 
Pieninach. Powrót autokarem do Mysłowic. Planowany przyjazd na godz. 2100. 
CENA ;  240 zł – członkowie PTTK       230 zł – członkowie SKKT        260 zł - niezrzeszeni 
ŚWIADCZENIA : przejazd autokarem turystycznym, NNW i KL, opieka pilota/przewodnika,  2 noclegi z 
HB w  pensjonacie Vera w Bukowinie Tatrzańskiej. Pokoje 2,3,4 os. z łazienkami i TV. 
WE WŁASNYM ZAKRESIE : pozostałe wyżywienie, opłaty za zwiedzane miejsca (należy zabrać 6 Euro 
na opłatę wejść w Lubownii). 
Zapisy i szczegółowe informacje w biurze PTTK  O / Mysłowice przy ul. Armii Krajowej 22.  
Biuro czynne we wtorki i czwartki od godz. 1300 do 1700.   Polecamy naszą stronę  www.myslowice.pttk.pl   E-mail: 
pttkmyslowice@poczta.onet.pl   Tel/faks  32 222 56 06  Składka roczna ulgowa dla; uczących się (do 26 lat), opiekunów SKKT 
i bezrobotnych wynosi 20 zł. Ulgowa dla emerytów, rencistów wynosi 25 zł. Normalna 40 zł. Nowo wstępujących obowiązuje 
wpisowe w wysokości 6 zł dla składki ulgowej  i 10 zł dla składki normalnej.  
 


