
Rajd - Szlakiem "Wujka Karola"

   

7 sierpnia mija 60 lat od pierwszego pobytu Karola Wojtyły w Cisnej. Jego pasja do
pieszych wycieczek górskich jest powszechnie znana. Choć po raz pierwszy pojawił się
w Bieszczadach w 1952 roku, to jednak do samej miejscowości Cisna nie dotarł. Udało
mu się to dopiero rok później podczas kilkudniowej wyprawy rozpoczętej w Ustrzykach
Górnych i zakończonej w Komańczy. Uczestnicy, w większości studenci, by nie
eksponować w czasach stalonowskich duchowego stanu ówczesnego księdza Karola,
nazywali go podczas podróży "wujem". (Na zdjęciu pierwszy z lewej)
  
   W tym roku rajd - jako kluczowa część wydarzeń upamiętniających wizytę Karola Wojtyły w
Cisnej - obejmie tylko fragment wyprawy z 1953 roku. Będzie to przejście pasem Połoniny
Wetlińskiej i Smerekiem. 

Plan uroczystości:

09.08 – przejazd autobusem z przystanku w Cisnej do Brzegów Górnych
 10.00 – zbiórka na przystanku autobusowym w Brzegach Górnych i wejście  na szlak
czerwony, przejście Połoniną Wetlińską, wejście na Smerek
 14.30 – msza święta na szczycie Smereka przy krzyżu, po mszy zejście do Kalnicy
 17.04  – przejazd autobusem z Kalnicy do Cisnej
 17.30 – zapalenie znicza przy Kamieniu Papieskim w Cisnej
 17.40 – poczęstunek w Gminnym Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej
 18.00 – o wędrówkach Karola Wojtyły po Bieszczadach opowie Andrzej  Potocki, po spotkaniu
projekcja filmu dokumentalnego w reż. Andrzeja  Potockiego pt. „Bieszczadzkimi i beskidzkimi
śladami Karola Wojtyły”,
 19.00 – projekcja filmu fabularnego na podstawie dramatu Karola Wojtyły

Zgłoszenia uczestnictwa w rajdzie przyjmuje Informacja  Turystyczna w Cisnej do dnia 6
sierpnia do godz.12. Nr tel.: 13 468 64  65. 

Koszty rajdu, opłaty za bilety autobusowe:
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Cisna – Brzegi Górne 7,60 zł,
 Kalnica – Cisna: 4,90 zł
 Wejście na szlak: 7 zł/os.  (uwaga! osoby z meldunkiem w gminach: Cisna, Lutowiska, Czarna
wstęp bezpłatny)

Prosimy zabrać ze sobą na rajd buty za kostkę z grubą podeszwą,  kurtkę
wiatrówkę-przeciwdeszczową oraz suchy prowiant i coś do picia.

Organizator rajdu: Gminne Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej.
foto: Zdjęcie z książki Andrzeja Potockiego „Bieszczadzkimi i beskidzkimi śladami Karola

Wojtyły”
źródło: GCKiE w Cisnej
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