
PTTK Oddział Mysłowice zaprasza w dniu 25 kwietnia na wycieczkę przyrodniczo - 
krajoznawczą w trakcie której zwiedzimy;  

PUSTELNIĘ ŚWIĘTEGO BRATA ALBERTA na Kalatówkach 
będziemy mogli się rozkoszować łanami kwitnących krokusów na 

POLANIE KALATÓWKI I HALI KONDRATOWEJ 
Zatrzymamy się też w Hotelu Górskim PTTK na Kalatówkach i w schronisku PTTK na Hali Kondratowej 

PROGRAM 
25 kwietnia (sobota) – spotkanie uczestników  o godz. 630  w  Mysłowicach ul. Powstańców, rejon stacji PKP, 

Poczty Głównej. Przejazd autokarem na trasie Mysłowice, A4, Zakopane, Rondo Jana Pawła II. Stąd przejście 
piesze Doliną Bystrej do dolnej stacji kolejki wyciągowej na Kasprowy. Na trasie „Księżówka”, obecnie Ośrodek 
Wypoczynkowy i Rekolekcyjny Episkopatu Polski.  Miniemy „Murowanicę”, miejsce po zabudowaniach kuźnickiej 
walcowni. Na Kuźnickiej Polanie zobaczymy teren dawnego ośrodka hutniczego. Zwiedzanie w drodze powrotnej. 
Kuźnice są jednym z najciekawszych miejsc Zakopanego. Najstarsze wzmianki pochodzą z XVII w., pierwsza 
wiadomość o hamrach z 1766 r. Od 1807 do 1869 r. właścicielami Kuźnic była rodzina Homolacsów. W 1889 r. 
dobra zakopiańskie (w tym Kuźnice) kupił hr. Władysław Zamoyski i w jednym z budynków umieścił Szkołę Pracy 
Domowej Kobiet. Obecnie jest to siedziba dyrekcji Tatrzańskiego Parku Narodowego. W środkowej części polany 
obejrzymy pomnik „Prometeusz Rozstrzelany”, autorstwa Władysława Hasiora z 1964 r., poświęcony pamięci 20 
Polaków rozstrzelanych w tym miejscu w 1944 r. W pobliżu pomnika (nieco wyżej) budynek pierwszego 
wodociągu zakopiańskiego, wzniesiony w latach 1904-08. W parku dworskim obejrzymy odnowiony zabytkowy 
krzyż z napisem „Oycze! w ręce twe polecam ducha mojego. 1839.” — jeden z najciekawszych i najstarszych 
zabytków Zakopanego. Podejdziemy też do miejsca, gdzie dawniej stał dwór Homolacsów. Tam zobaczymy 
oryginalną balustradę fontanny z pałacowego ogrodu. W starej wozowni obejrzymy kolekcję przyrodniczą 
Antoniego Kocyana. Dalej niebieskim szlakiem dochodzimy do Pustelni Świętego Brata Alberta. 
 
Pustelnia Brata Alberta – niewielki drewniany budynek w klasztorze Albertynek na Kalatówkach w Zakopanem. 
Wybudowany został w 1901 jako pomieszczenie dla księży, którzy odprawiali msze święte w pobliskiej kaplicy. Umieszczono 
tam także celę dla założyciela zakonu, który często przybywał z Krakowa na Kalatówki na wypoczynek, i do pracy. Obecnie w 
chatce urządzona jest Izba Pamięci po św. Bracie Albercie (otworzona w 1970 r.). 
 
Stąd dochodzimy na rozległą, słynną Polanę Kalatówki. Na niej okazały Hotel Górski PTTK. Po krótkim odpoczynku 
i oczywiście sesji fotograficznej dochodzimy do najmniejszego schroniska tatrzańskiego na Hali Kondratowej. 
Otwierają się tu widoki na Kasprowy i Goryczkowe. Czas przejścia od Ronda JP II to około 2 godziny.  Tu trochę 
dłuższy odpoczynek i powrót niebieskim szlakiem do Kuźnic i dalej do Ronda Jana Pawła II. W drodze powrotnej 

zwiedzanie zabytków Kuźnic.   Powrót autokarem do Mysłowic. Planowany przyjazd na godz. 1900. 
 
 
CENA;    80 zł członkowie PTTK,    75 zł członkowie SKKT,        100 zł – pozostali. 
 
ŚWIADCZENIA;  przejazd autokarem, NNW, opieka przewodnika na całej trasie wycieczki, opłata za 
wejście na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego. 
 

WE WŁASNYM ZAKRESIE;   wyżywienie.  

 
 
 
Szczegółowe informacje  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 32 222 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 ROCZNA NORMALNA wynosi 40 zł. W przypadku nowo wstępujących 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. PTTK O/Mysłowice zastrzega sobie prawo odwołania imprezy do 7 dni przed jej 
rozpoczęciem w przypadku braku odpowiedniej ilości uczestników imprezy. 


