
PTTK Oddział Mysłowice zaprasza w dniu 17 kwietnia w Tatry Polskie 

na wycieczkę przyrodniczo - krajoznawczą w trakcie której będziemy mogli się 

rozkoszować  kwitnącymi krokusami na 

POLANIE STRĄŻYSKIEJ  
                        i malowniczym WODOSPADEM SIKLAWICA 
 

PROGRAM 

 

17 kwietnia (niedziela) – spotkanie uczestników  o godz. 7
00

  w  Mysłowicach ul. 

Powstańców, rejon stacji PKP, Poczty Głównej. Przejazd autokarem na trasie Mysłowice, 

A4, Zakopane, skocznia narciarska Wielka Krokiew. Stąd rozpoczynamy wędrówkę pieszą 

Drogą pod Reglami do wylotu Doliny Białego. Dalek wędrujemy żółtym szlakiem Doliną 

Białego i czarnym do Czerwonej Przełęczy. Zainteresowani mogą wejść na Sarnią Skałę 

1377 m n.p.m. Z jej szczytu piękny widok na Masyw Giewontu i Zakopane. Dalej 

wędrówka czarnym szlakiem do Polany Strążyskiej. Stąd 10 min pieszo w kierunku 

malowniczego wodospadu Siklawica. Powrót na Polanę Strążyską.  
Krokus to inaczej szafran spiski, po łacinie Crocus scepusiensis, należy do rodziny kosaćcowatych. 
Pojedynczy, o fioletowo-liliowej barwie kwiat o sześciu płatkach korony pojawia się przed rozwojem 
liści. Niekiedy możemy napotkać krokusy białe - albinosy, wszystkie inne odmiany to już efekt hodowli. 
W czasie kwitnienia krokusów bardzo często spada jeszcze ostatni, wiosenny śnieg, jednak kwiaty 
mają na to swój sposób - te jeszcze nie zapylone zwijają się wtedy ciasno w pąki i rozkwitają ponownie, 
gdy śnieg topnieje. Szafran spiski kwitnie zwykle około 2-3 tygodni. Jest pod ścisłą ochroną, to znaczy, 
że nawet poza granicami parku nie wolno go zrywać na bukiety. Sama nazwa „krokus" wywodzi się 
ponoć ze zlatynizowanego greckiego „kroke", znaczącego tyle co „nić" 

Zejście w dół czerwonym szlakiem Doliną Strążyską do Drogi pod Reglami. Łączny czas 

przejścia 3 godz.45 min. Dalsza wędrówka czarnym szlakiem Drogą pod Reglami w 

kierunku zachodnim, a potem bez szlaku do Chaty Sabały. Dla zainteresowanych – 

zwiedzanie Chaty Sabały. 
Chata Sabały - wybudowana pod koniec XVIII wieku – najstarsza na Podhalu - reprezentuje typ 
budownictwa góralskiego śląsko - spiskiego. Obecni właściciele zorganizowali w nim prywatną 
ekspozycję muzealną. Chata Sabały wpisana jest do międzynarodowego rejestru zabytków UNESCO. 
Znany jako Sabała tak naprawdę nazywał się Jan Krzeptowski. Urodził się 26 stycznia 1809 w 
Kościelisku a zmarł w wieku 85 lat w Zakopanem. Był honorowym przewodnikiem tatrzańskim, 
myśliwym oraz znanym gawędziarzem i pieśniarzem. Dla goszczących w Zakopanem turystów stał się 
symbolem góralszczyzny. Towarzyszył Tytusowi Chałubińskiemu i Stanisławowi Witkiewiczowi w ich 
górskich wyprawach. 

 

Przejście piesze do drogi głównej. 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, 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 wynosi 20 zł, ULGOWA dla osób z orzeczoną 

niepełnosprawnością, bezrobotnych, emerytów wynosi 30 zł. SKŁADKA ROCZNA NORMALNA wynosi 45 zł. W przypadku nowo 

wstępujących obowiązuje wpisowe w wysokości 6 zł dla składki ulgowej za 20 zł, wpisowe dla składki ulgowej za 30 zł wynosi 8 zł, wpisowe 

dla składki normalnej 15 zł 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. 

 


