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Start: Rabka-Zdrój (dworzec kolejowy) 

Meta: Rabka-Zdrój (dworzec kolejowy) 

Jak dojechać? pociąg osobowy lub bus z Krakowa Głównego  

Jak wrócić? pociąg osobowy lub bus z Rabki-Zdrój 

Rabka-Zdrój (PKP) – zabytkowa zabudowa uzdrowiskowa i sanatoryjna, park zdrojowy z tężnią  

i pijalnią – leśniczówka Krzywoń – Pasieka (punkt widokowy) – źródło Pociesznej Wody -  

Piątkowa Góra (715 m n.p.m.) – kościół św. Krzyża (drewniany) – masyw Krzywonia –  

bulwary nad Poniczanką - Rabka-Zdrój (PKP) 

trasa łatwa, o długości ok. 12 km i ok. 250 m przewyższeń, ok. 4 godziny marszu,  

pkt do GOT: 15, BZ.05 + ok. 5 km spaceru krajoznawczego po Rabce (2 godziny) 



Warte zobaczenia: 
Rabka-Zdrój 
Jest to znane w całej Polsce (i nie tylko) uzdrowisko dziecięce, specjali-

zujące się w leczeniu chorób układu oddechowego i schorzeń kardio-

logicznych. Pierwsze wzmianki pochodzą z XIII wieku i związane są  

z występującymi na tym terenie słonymi wodami „solankami”.  

Rozkwit Rabki jako uzdrowiska przypada na wiek XIX, powstały wtedy 

łazienki, wille, w których mieszkali kuracjusze, park zdrojowy. Obecnie 

Rabka leczy również dorosłych, a dzięki łagodnemu klimatowi dobrze 

czują się tutaj seniorzy. Na terenie Rabki odnajdziemy wiele pomni-

ków przyrody, ciekawe muzea, a w okresie letnim odbywa się tutaj 

wiele festiwali, w tym Międzynarodowy Festiwal Dzieci Gór, Rabka 

Festiwal (literatury dziecięcej) czy „Dawnej Rabki Czar”. 
 

źródło Pociesznej Wody 

Według legendy powstało ono w miejscu cudownego uratowania kup-

ca przed zbójami. Dawniej wodzie z tego źródła przypisywano cu-

downe, lecznicze właściwości, uważano, że leczy ona choroby oczu  

i nóg, zabierali ją z sobą pielgrzymi przybywający tutaj nieraz z dale-

kich okolic na odpust. Józef Nyka podaje, że woda z tego źródła była 

doprowadzona wodociągiem do (nieistniejącego już) dworu w Rabce.  
 

Piątkowa Góra (715 m n.p.m.) 

To kopulaste wzniesienie, częściowo lesiste, częściowo pokryte polami 

uprawnymi i nielicznymi zabudowaniami na zachodnim krańcu Gor-

ców, przez którą prowadzi trasa Zakopianki. Stoki i grzbiet Piątkowej 

Góry są doskonałym punktem widokowym na wszystkie okoliczne 

pasma górskie, łącznie z Tatrami i Babią Górą.  
 

Kościół pw. św. Krzyża 
Drewniany kościółek na szczycie Piątkowej Góry powstał w 1757 r., na 

miejscu dawnej kaplicy. Jest to świątynia konstrukcji zrębowej, prezbi-

terium i częściowo nawę okalają soboty. 2 października 1994 r. budy-

nek został podpalony przez nieznanych sprawców. Uratowany został 

tylko dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności - akurat Zakopianką 

wracała specjalistyczna jednostka Straży Pożarnej z Krakowa. Dzięki 

błyskawicznej akcji udało się kościół uratować, spłonęła tylko jedna 

ściana z zabytkową rzeźbą Ukrzyżowania. Wkrótce dzięki ofiarności 

miejscowej społeczności kościół został odbudowany. Z budową kościo-

ła związana jest legenda o cudownym uratowaniu wędrującego kupca 

przed zbójnikami, którą można poznać na miejscu. 
 

Krzywoń – ścieżka edukacyjna 
Jest to otwarta 2004 r. ścieżka dla małych i dużych rabczańskich ku-

racjuszy. Jej nieco ponad 2-kilometrowa trasa biegnie przez uroczysko 

„Krzywoń", na której znajdują się przystanki z tablicami informacyj-

nymi i miejscami do wypoczynku. Na początku szlaku znajduje się 

drewniany pawilon, gdzie można posilić się przed drogą, zorganizo-

wać ognisko, poznać gatunki najpopularniejszych drzew występują-

cych w Polsce.  



 
 
 

Mapa trasy wykonana w ramach bezpłatnej licencji portalu www.mapy.cz 
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Miejsce na potwierdzenia terenowe, pieczątki, notatki 
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