
Motto 
 
Za 20 lat bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś. Więc odwiąż liny, 
opuść bezpieczną przystań, złap w żagle pomyślne wiatry... Podróżuj, śmiej się, odkrywaj.  

Mark Twain 

HISTORIA ZLOTU: 
 Inicjatywa zorganizowania corocznej edycji Gwiaździstego Zlotu Turystycznego Szlakami Jana Pawła II, powstała 
w roku 2000. Przy Radzie Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych (RIS) powstała Komisja ds. Promocji Regionu Mało-
polski w składzie: Anna Niedzwińska, Krystian Przewłocki oraz przewodniczący komisji Adam Barski, która to zadecydo-
wała o organizacji cyklicznej imprezy turystycznej jaką miał być właśnie Zlot. 

Cele i zadania jakie postawili sobie inicjatorzy: 
1. Propagowanie idei Jana Pawła II – miłości, przyjaźni, umiłowania czynnego wypoczynku, obcowania z przyrodą 

oraz integracji środowisk.  
2. Kreowanie idei krajoznawstwa oraz kwalifikowanej turystyki pieszej, rowerowej i kajakowej – szczególnie wśród 

młodzieży szkolnej i akademickiej.  
3. Promocja walorów turystycznych małopolski, zlot będzie odbywać się rokrocznie w różnych jej regionach. 

I „wypaliło”. W roku bieżącym 2009 odbędzie się już X jubileuszowa edycja Zlotu na przepięknych terenach go-
ścinnej gminy Czorsztyn. 

Inicjatywę organizacji Zlotów przejęło Małopolskie Centrum Informacji Turystycznej w Krakowie wraz z  lokalnymi 
władzami, na których terenach w danym roku odbywa się Zlot. Dzięki upartości grupy przyjaciół, którzy bezinteresownie 
pomagają komandorowi zarówno w organizacji jak i przebiegu Zlotu, dotrwaliśmy do szczytnego jubileuszu. Osoby takie 
jak: Czesław Klimaszewski, Aldona Bobrowska, Anna Filo, Tadeusz Walicki, ks. Marek Drożniak czy też Barbara Bober 
włożyły wiele wysiłku i starań w przygotowania i organizację wielu edycji Zlotów, za to im serdeczne dzięki. 

Ze względu na duży udział turystów uczestniczących w Zlocie wyrósł on na największą wielodniową imprezę tu-
rystyczną w regionie małopolski. Do chwili obecnej uczestnikami Zlotu byli turyści z terenu niemal całej Polski – z Pomo-
rza, Łodzi, Dolnego i Górnego Śląska, Kielecczyzny, Podkarpacia, Mazowsza, Lubelszczyzny oraz Małopolski (w dzie-
więciu edycjach Zlotu uczestniczyło ok. 5000 turystów) w tym także spora grupa młodzieży niepełnosprawnej z ośrodka 
„Brata Alberta” oraz kajakarze ze Słowacji. Wśród uczestników Zlotu najliczniejszą grupą jest młodzież szkół podstawo-
wych, średnich i wyższych, harcerze oraz licznie zgłaszające się rodziny. 

We wszystkich dotychczasowych edycjach Zlotu honorowy patronat nad Zlotem obejmował Marszałek Woje-
wództwa Małopolskiego, a współorganizatorami są Małopolskie Centrum Informacji Turystycznej z Krakowa oraz samo-
rządy lokalne, przez które przebiegają trasy Zlotu. 

„I Gwiaździsty Zlot Turystyczny Szlakami Jana Pawła II” odbył się w dniach 14-17.09.2000 roku, uczestniczy-
ło w nim ok. 460 turystów. Trasy piesze przebiegały po Babiogórskim Parku Narodowym, Kotlińskim Parku Narodowym 
oraz paśmie Gubałówki. Zwiedziliśmy Muzeum Orawskie w Zubrzycy, złożyliśmy hołd u Matki Boskiej Ludźmierskiej, 
zwiedziliśmy Bachledówkę oraz Willę Tebaida, gdzie spotykali się ks. Kardynał Stefan Wyszyński – Prymas Polski i ks. 
Kardynał Karol Wojtyła – Metropolita Krakowski. Następnie udaliśmy się do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na 
Krzeptówkach w Zakopanem, gdzie odbyła się uroczysta Msza św. w intencji Ojca Świętego Jana Pawła II. Uroczyste 
zakończenie Zlotu odbyło się w hali COS w Zakopanem. 

Kolejny II Zlot odbył się w dniach 31.05-2.06.2001 r. ze stałą bazą w Myślcu k. Starego Sącza i zgromadził już 
ok. 900 turystów, w tym również Słowaków, t rasy piesze przebiegały szlakami  Beskidu Sądeckiego,  trasy rowerowe bie-
gły z Rynku krakowskiego oraz Tarnowa do Starego Sącza, natomiast kajakarze spłynęli przepiękną rzeką Poprad z Mu-
szyny do Starego Sącza. Tradycyjna msza św. dla uczestników Zlotu odbyła się przed papieskim ołtarzem w Centrum 
Pielgrzymowania w Stary Sączu. 

III edycja Zlotu odbyła się w dn.23-25.05.2002 roku ze stałym zakwaterowaniem na polu namiotowym na cyplu w 
Krościenku n/Dunajcem, co pozwoliło nam wejść na Sokolicę i Trzy Korony, na Dzwonkówę i schronisko „Pod Bereżni -
kiem”, a także na szczyt Wysoka (1050 m n.p.m.) i zwiedzić Wąwóz Homole. W ostatnim dniu Zlotu zdobyliśmy szczyt 
Lubań. Rowerzyści po uroczystym starcie w Myślenicach zostali bardzo serdecznie przyjęci w Sieniawie gmina Raba 
Wżyna, gdzie przez dwa dni pokonywali okoliczne trasy, by w ostatnim dniu dotrzeć do Krościenka n/Dunajcem, nato-
miast kajakarze walczyli przez dwa dni z nurtem rzeki Dunajec płynąc od Zapory w Niedzicy do Wietrznicy, gdzie próbo-
wali sił na torze kajakowym. W nowym kościele parafii Wszystkich Świętych odbyła się pożegnalna msza św. na zakoń-
czenie Zlotu u stóp Matki Bożej Krośnieńskiej, w pobliżu grobu ks. Franciszka Blachnickiego inicjatora Oazy Dzieci Bo-
żych i metody 15-dniowych rekolekcji, które dały początek Ruchu Światło Życie. W Zlocie w sumie udział wzięło 650 tury-
stów. 

IV Zlot również odbył się w Krościenku n/Dunajcem na polu namiotowym przy ulicy Jagiellońskiej w dn. 12-
14.06.2003 roku. Frekwencja dopisała było ok. 750 osób z całej niemal Polski. Tym razem udało nam się zwiedzić 
Szczawnicę, wąwóz Homole, Rezerwat Białej Wody, Pienny, a także schronisko na Przehybie w Beskidzie Sądeckim. 
Pogodę mieliśmy niezbyt przychylną, przemakały namioty, ubranie, jednak wieczorne dyskotekowe tańce nie pozwoliły 



się nam przeziębić. Rowerzyści również w tym roku wyruszyli z Myślenic przez gościnną gminę Raba Wżyna, by w ostat-
nim dniu dotrzeć do Krościenka n/Dunajcem, kajakarze tym razem dwukrotnie przepłynęli przełom Dunajca, aby podzi-
wiać jego uroki. Zakończeniowa msza św. odbyła się na ołtarzu polowym w Ośrodku Ruchu Światło Życie celebrowana 
przez kapelana Zlotu ks. Marka Drożniaka z parafii sosnowieckiej. To właśnie dzięki księdzu Markowi ze Śląska i Dąbro-
wy przyjeżdża na nasz Zlot bardzo liczna grupa młodzieży.  

W roku 2004 mielimy mały jubileusz – V edycja Zlotu  i jak na nią przystało dopisała frekwencja, pogoda no i 
wspaniała atmosfera oraz oprawa, o którą zadbał wójt gminy Stryszów Jan Wacławski. Zlot odbył się w dniach 3-
5.06.2004 roku, a uczestnicy w ilości ok. 690 osób podziwiali piękno i zabytki okolic Stryszowa, Lanckorony, Kalwarii 
Zebrzydowskiej i Wadowic. Przeżycia z Groni Jana Pawła II nad liczącym 70 lat schroniskiem „Leskowiec”, dróżki Kalwa-
rii Zebrzydowskiej do Sanktuarium Matki Bożej, poznanie Wadowic z Domem Rodzinnym Ojca Świętego i Bazyliką Ofia-
rowania Najświętszej Marii Panny wszystko to na długo pozostanie w naszej pamięci. Rowerzyści tym razem wystartowali 
z Ludźmierza przez gościnną Sieniawę gmina Raba Wżyna przez Lanckoronę do Stryszowa. Polową mszę poprowadził 
diecezjalny duszpasterz środowisk turystycznych ks. Maciej Ostrowski, który przywołał słowa Papieża Jana Pawła II 
„Człowiekowi potrzebne jest piękno krajobrazu”. Obcując z  pięknem dusza staje się piękniejsza i  tutaj ks. prof. Maciej 
Ostrowski określił wartość tego Zlotu jego duchowym ubogaceniem. Zakończenie Zlotu odbyło się na estradzie obok pola 
namiotowego w Stryszowie rozdanie pamiątek i nagród, występy zespołów folklorystycznych i rockowych oraz dobrze 
znanego zespołu „Stare Dobre Małżeństwo”. 

VI edycja Zlotu odbyła się w dniach 09-11.06.2005 r. na terenach gmin Ropa, Uście Gorlickie i Gorlice w powie-
cie gorlickim. Zlot odbył się parę miesięcy po śmierci naszego ukochanego papieża Jana Pawła II i przez cały Zlot  niebo 
„płakało", zmokliśmy dokumentnie, byliśmy zmuszeni opuścić pole namiotowe nad pięknym zalewem Klimkówka. Dzięki 
serdeczności władz gminy Ropa zostaliśmy rozmieszczeni po różnych szkołach i ośrodkach, gdzie można było wysuszyć 
ciuchy i przynajmniej w części zrealizować program regulaminowy. Pomimo wielu utrudnień na twarzach młodzieży widać 
było uśmiech i żal, że musimy się rozstać na rok, a przecież przez te sześć lat nawiązało się wiele znajomości, co jest 
naszą ideą tzn. integracja środowisk. 

Dzięki uprzejmości władz gminy Stryszów ponownie w roku 2006 wróciliśmy na tereny, które są ściśle związane z 
osobą Ojca Świętego Jana Pawła II, czyli na ziemie wadowicką. VII Zlot odbył się w dniach 01-03.06.2006 r. Tradycyjnie 
dopisała frekwencja, trochę mniej pogoda,  ale pomimo to uczestnicy z uśmiechniętymi twarzami żegnali się słowami „do 
zobaczenia w następnej edycji Zlotu". Msza św. odbyła się w parafii św. Jana Kantego, którą celebrował kapelan Zlotu ks. 
Marek Drożniak. 

W roku 2007 VIII edycja to przepiękne tereny gminy Czorsztyn. Siedziba główna w Sromowcach Niżnych. Zdoby-
liśmy Trzy Korony od strony Sromowców, następnie Czerwony Klasztor,  a w ostatnim dniu zwiedzaliśmy ruiny Zamku 
Czorsztyńskiego. Rowerzyści tradycyjnie wyruszyli z Ludźmierza do Sieniawy, a następnie do Sromowców Niżnych, by w 
ostatnim dniu przejechać pętlę ze Sromowiec N. przez kładkę na Słowację, wzdłuż Dunajca do Szczawnicy, następnie 
przez Krośnice, Pieniński Park Narodowy do Sromowiec Niżnych. Kajakarze natomiast dwukrotnie podziwiali piękną trasę 
przełomu Dunajca. Msza św. w kościele parafialnym Najświętszej Maryi Panny, którą celebrował ks. Mariusz Dydak z 
Siewierza, który przyjechał na Zlot z liczną grupą młodzieży, rowerzystów. Dzięki Gminnemu Centrum Kultury w Klusz-
kowcach impreza bardzo udana, a oprawa Zlotu wręcz wzorowa. 

IX edycja Zlotu odbyła się w dniach 15-17 maja 2008 r. na terenach powiatu Limanowa. Tak relacjonuje Grzegorz 
Giermek przebieg t ras pieszych: „W pierwszy dzień poszliśmy zielonym szlakiem na Golców, po drodze schroniliśmy się 
przed deszczem w szkole w Starej Wsi, niektórzy poszli jeszcze dalej na Ostrą, ale my wróciliśmy szosą do Limanowej. 
W drugim dniu autokary zawiozły nas do Kasiny Wielkiej, skąd wyszliśmy na Śnieżnicę, tam odwiedziliśmy Księdza Jana 
Zająca w Ośrodku Rekolekcyjnym i przekazaliśmy mu pamiątki zlotu. Dalej przez Gruszowiec wyszliśmy na Ćwilin, skąd 
zeszliśmy do Jurkowa, gdzie znowu czekały na nas autokary. Trzeci dzień był nieco lżejszy – przez Limanową wyszliśmy 
na Krzyż i spacerem wróciliśmy na biwak w Limanowej ”. Rowerzyści w ilości ok. 95 osób wystartowali z Ludźmierza przez 
Bachledówkę, Czarny Dunajec do gościnnej Sieniawy, a następnego dnia przez Rabkę Zdrój i Mszanę Dolną do Lima-
nowej. Trzeci dzień to trasy wokół Limanowej i oczywiście Nowy Krzyż. Msza święta odbyła się w Sanktuarium Matki 
Boskiej Bolesnej celebrowana przez kapelana Zlotu. Uroczyste zakończenie Zlotu odbyło się na estradzie limanowskiego 
Rynku. 

Nie sposób nie wspomnieć o współudziale w wielu edycjach Zlotu władz gminy Raba Wżyna, które na terenie 
gminy w Sieniawie przyjmują liczną grupę rowerzystów w ilości od 70 do 110 młodych turystów zapewniając im nieod-
płatnie „wikt i opierunek” oraz serwując sporą dawkę miejscowego folkloru. Należy się jednak również podziękowanie 
wszystkim władzom lokalnym (gminnym i powiatowym), przez które przebiegały dotychczasowe trasy Zlotu, które wiele 
wysiłku włożyły w to, aby jak najlepiej zaprezentować nam swoje „Małe Ojczyzny”. Dotychczasowym wszystkim sponso-
rom bardzo serdecznie dziękuję w imieniu uczestników i własnym, bo to między innymi dzięki Wam drodzy przy jaciele 
nasz Zlot polubili ci, którzy w nim uczestniczyli i chętnie spotykają się z nami co roku na szlakach turystycznych związa-
nych z osobą Ojca św. Jana Pawła II. 

Do zobaczenia w następnych edycjach Zlotu  
Komandor Adam Barski  


