KOMISJA TURYSTYKI GÓRSKIEJ PRZY PTTK ODDZIAŁ SUDETÓW WSCHODNICH W PRUDNIKU

ORGANIZUJE

Rajd w Masyw
Śnieżnika- Igliczna
Wyjazd 04.09.2021 r. (sobota)
Godz. 7.00 sprzed zabytkowej łaźni w Prudniku ul. Parkowa 4, godz. 7.05 sprzed ZUS / LIDL
Przejazd na trasie: Prudnik – Stronie Śląskie Wieś
Godz. 9.00 wymarsz na trasę
WARIANT I: szlakiem zielonym: Stronie Śląskie Wieś (530 mnpm) – Przełęcz Pod
Chłopkiem (750 mnpm) – Przełęcz Puchaczówka (896 mnpm) - Czarna Góra (1205 mnpm) –
Przełęcz Pod Jaworową Kopą (1132 mnpm) - Rozdroże pod Lesieńcem (877 mnpm) - Pod
Igliczną (757 mnpm) - Schronisko Na Iglicznej (779 mnpm) – Igliczna (845 mnpm) Schronisko Na Iglicznej (779 mnpm) następnie szlakiem czerwonym do Międzygórza (575
mnpm)/ parking przy DW GIGANT. Trasa łatwa ok. 5 h marszu, o dł. 14,5 km, suma podejść
862 m, suma zejść 811 m. Punkty GOT 25
WARIANT II: szlakiem zielonym: Przełęcz Puchaczówka (896 mnpm) - Czarna Góra (1205
mnpm) – Przełęcz Pod Jaworową Kopą (1132 mnpm) - Rozdroże pod Lesieńcem (877 mnpm)
- Pod Igliczną (757 mnpm) - Schronisko Na Iglicznej (779 mnpm) – Igliczna (845 mnpm) Schronisko Na Iglicznej (779 mnpm) następnie szlakiem czerwonym do Międzygórza (575
mnpm)/ parking przy DW GIGANT. Trasa łatwa ok. 3 h marszu, o dł. 9 km, suma podejść 423
m, suma zejść 744 m. Punkty GOT 14
WARIANT III: szlakiem żółtym Międzygórze DW GIGANT (575 mnpm) przez Ogród Bajek
(707 mnpm) – Pod Igliczną (757 mnpm) - Schronisko Na Iglicznej (779 mnpm) – Igliczna (845
mnpm) - Schronisko Na Iglicznej (779 mnpm) następnie szlakiem czerwonym do
Międzygórza (575 mnpm) parking przy DW GIGANT. Trasa łatwa ok. 2 h marszu, o dł. 5,5 km,
suma podejść 329 m, suma zejść 329 m. Punkty GOT 8.
17:00 PLANOWANY WYJAZD Z MIĘDZYGÓRZA
19:30 PLANOWANY PRZYJAZD DO PRUDNIKA
KOSZT: - 60,00 zł/os zawiera przejazd autokarem, opiekę PTG.
Impreza statutowa dla członków PTTK z opłaconą składką, pierwszeństwo przy
zapisach mają członkowie Oddziału w Prudniku. O wpisie na listę uczestników rajdu
decyduje kolejność zgłoszeń, potwierdzonych wpłatą pełnej kwoty w biurze przy ul. Traugutta
19 lub na konto PTTK O / Prudnik w Banku Spółdzielczym w Prudniku 06 8905 0000 2000
0000 1401 0001
Uczestnik może zrezygnować z udziału w imprezie bez podania przyczyny nie później niż 10
dni przed imprezą. W przypadku rezygnacji od 10 dni do dnia rozpoczęcia imprezy wpłacona
kwota nie będzie zwrócona. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu, gdy zmiana
ta jest spowodowana czynnikami od niego niezależnymi takimi jak warunki atmosferyczne.
Przypominamy o zabraniu dobrego humoru, o stosownym do pogody ubiorze oraz wygodnym
obuwiu do uprawiania turystyki górskiej.
cel rajdu: ● ABC bezpiecznego wędrowania ● propagowanie aktywnego wypoczynku ●
popularyzacja pieszej turystyki górskiej ● zdobywanie odznaki turystycznej GOT ●
poznawanie walorów turystycznych, piękna przyrody Sudetów ● integracja środowiska
turystycznego.
Odpowiedzialny za organizację rajdu Wiesław Cybulski tel. 513442649

Szczegóły punktacji GOT
Odcinek trasy
Stronie Śląskie Wieś - Przełęcz pod Chłopkiem
Przełęcz pod Chłopkiem - Przełęcz Puchaczówka
Przełęcz Puchaczówka - Czarna Góra
Czarna Góra - Przełęcz pod Jaworową Kopą
Przełęcz pod Jaworową Kopą - Rozdroże pod Lesieńcem
Rozdroże pod Lesieńcem - Igliczna
Igliczna - Międzygórze

GOT
4
7
3
1
2
5
3

Grupa górska
S.16 Masyw Śnieżnika
S.16
S.16
S.16
S.16
S.16
S.16

Igliczna od dawna stanowi cel wycieczek i pielgrzymek. W połowie XVIII wieku została
tutaj przywieziona kopia cudownej figurki z Maria Zell w Austrii. Umieszczono ją na
drzewie, blisko szczytu Iglicznej, lecz podczas gwałtownej burzy drzewo złamało się,
figurka ocalała cudownie nienaruszona. Przeniesiono ją wyżej, gdzie początkowo
zbudowano małą drewnianą kapliczkę, a później tj. w 1781 r. rozpoczęto budowę
świątyni. Sława figurki rozprzestrzeniała się szybko dzięki licznym cudownym
uzdrowieniom i łaskom, które były jej przypisywane.
Wybudowany kościół został poświęcony 22 października 1782 r., dwa lata później
ukończono budowę wieży, a w latach 1821-23 dobudowano krużganki otaczające nawę
kościoła. Do Sanktuarium „Maria Śnieżna” na Górze Iglicznej Jan Paweł II
pielgrzymował jako ksiądz 7 lipca 1955 r., jako biskup 20 sierpnia 1961 r. i jako
kardynał 10 sierpnia 1968 r. Miejsce to, jak i jego cudowne łaski spowodowały, że już
jako Papież Jan Paweł II ukoronował figurkę Matki Bożej Śnieżnej podczas swoje
drugiej pielgrzymki do Polski w 1983 r.

