Prosto na Krzywoń. Spacer z
cyklu „Śladami pierwszych
znakarzy”

Wycieczka ze względu na złe warunki pogodowe została
przełożona na inny termin o którym poinformujemy niebawem!
W tym roku nasze Muzeum świętuje 85-lecie. Z tej okazji
przygotowaliśmy dla Was w festiwal „Muzeum w Krajobrazie.
Krajobraz w Muzeum” (to już w sierpniu). A już teraz
zapraszamy na spacery z cyklu „Śladami pierwszych znakarzy –
tropem Stanisława Borkowskiego”. Dlaczego? Bo to m.in.
krajoznawcy, pasjonaci i społecznicy przyczynili się do
powstania naszego Muzeum. Muzeum nie istniałoby gdyby nie
wysiłek
ludzi,
zarażonych
ideą
bezinteresownego,
społecznikowskiego działania. Pozostała po nich koncepcja

zachowania pamięci o przeszłości regionu, ogromna kolekcja
etnograficzna, fotografii, rysunków, które zdobią nasze
wystawy stałe w przyziemiu wieży starego kościoła.
Prosto na
znakarzy”

Krzywoń.

Spacer

z

cyklu

„Śladami

pierwszych

KIEDY: 16.07.2021
start: miejsce parkingowe przy leśniczówce, godz. 16.30
meta: miejsce parkingowe przy leśniczówce, godz. 20.00
*uwaga, prosimy o punktualność
ZAPISY: https://forms.gle/CxLSzh1RFG88hoyM9
Limit 15 osób
Wstęp wolny
Trasa: szlakiem żółtym na Piątkową Górę
Opis: Widokowa wędrówka to najlepszy sposób na otwarcie
weekendu! Wybierzemy się jednym z pierwszych znakowanych w
okolicach Rabki szlaków – turyści przemierzali tę trasę już w
latach trzydziestych ubiegłego wieku. Podziwiając piękne
panoramy i przyrodę, przyjrzymy się temu, jak zmienił się
krajobraz od czasu, kiedy Stanisław Dunin-Borkowski decydował
o wyznaczeniu tego szlaku i zastanowimy, jak będzie wyglądać
za kolejne sto lat.
Długość trasy: ok. 9 km
Utrudnienia: Trasa nie jest wymagająca, ale będziemy iść po
nierównym terenie, więc przydadzą się buty z porządną
podeszwą. Stanisław Dunin-Borkowski pisał w swoim przewodniku,
że to “niewytężający spacer”.
Nasza przewodniczka:
Magdalena Petryna – redaktorka i przewodniczka beskidzka,
promotorka lokalnej i świadomej turystyki, edukatorka

przyrodnicza. Jest m.in. autorką publikacji „Szlak dobrych
praktyk przyrodniczych” wydanej przez Magurski Park Narodowy.
www.wilczylas.pl
Pierwszy z cyklu naszych mikrowycieczek spacer poprowadzimy
tropem wycieczki, która została opublikowana w 1933 w
przewodniku „Rabka-Zdrój i okolica: krótki informator
turystyczny do użytku kuracjuszy i gości”
Organizator: Muzeum im. Wł. Orkana w Rabce-Zdroju, Partnerzy:
Miasto Rabka-Zdrój, Fundacja Rozwoju Regionu-Rabka

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum
Kultury Kultura – Interwencje 2021”.

Ładuję…

