
  
zaprasza na 

XVIII Wojewódzki Rajd Turystyczny „Szlakiem Szopek Krakowskich  - Kraków 2023”  

w dniu 14.01.2023r 

Celem rajdu jest zapoznanie dzieci i młodzieży z twórczością artystów zrzeszonych w cechu 

szopkarzy, ich pracami prezentowanymi w Pałacu Krzysztofory i w innych miejscach, zapoznanie 

z zabytkową architekturą sakralną Miasta Krakowa oraz wystrojem świątecznym kościołów 

w okresie Bożego Narodzenia. Spacer po zabytkowej części Krakowa ma za zadanie kształtować 

wrażliwość na piękno otoczenia.  

Celem rajdu jest również rozwijanie uzdolnień artystycznych, popularyzacja wspólnego 

kolędowania oraz integracja grup turystycznych. 

W Rajdzie  biorą udział  dzieci i młodzież ze  szkół  podstawowych i ponadpodstawowych 

Koszt uczestnictwa w Rajdzie – 70 zł 

 

W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają: 

 Wstęp  na Pokonkursową  Wystawę Szopek  Krakowskich w Muzeum Historycznym Miasta 

Krakowa – Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35 

 Spotkanie z niezwykłym szopkarzem, p. Filipem Fotomajczykiem 

 Obiad w stołówce w Schronisku Młodzieżowym, ul. Oleandry 4 

 Słodką niespodziankę 

 Śpiewniki kolędowe, Spacerniki „Wokół Szopki” dla każdej drużyny, 

 Znaczki rajdowe dla każdego uczestnika, 

 Puchary i nagrody dla najlepszych drużyn, dyplomy dla wszystkich zespołów. 

 

UWAGA: wszyscy uczestnicy winni posiadać odpowiedni – ciepły  ubiór turystyczny dostosowany 

do występującej temperatury, gdyż znaczna część rajdu odbywa się na wolnym powietrzu, termos 

z ciepłą herbatą oraz kanapki, a także apteczkę. 

Program  Rajdu: 14.01.2023. – sobota. 

 godz.9.00 - Spotkanie drużyn w Schronisku Młodzieżowym „ Oleandry” ul. Oleandry 4 

 9.20 - 10.30  - Wspólny wymarsz spod Schroniska na ul. Bernardyńską celem zwiedzenia 

najpiękniejszej szopki w Krakowie w kościele Bernardynów. Po zwiedzeniu szopki  idziemy 

wzdłuż ul. Grodzkiej i lewej strony Rynku aż do Muzeum Historycznego Miasta Krakowa  

i oglądamy szopki  numer : 12, 11, 10, 23, 22, 21, 20 i 29 znajdujące się na trasie 

 o godz. 11.45 wchodzi  do muzeum  grupa A /starsi  uczestnicy/ 

 o godz. 12.45  wchodzi  do muzeum grupa B /najmłodsi  uczestnicy/ 

Przed wejściem do muzeum najmłodsze dzieci idą na słodką  niespodziankę do Cukierni na 

ul. Jagiellońską 5, po nich idą kolejni uczestnicy Rajdu. 

W Muzeum Historycznym Miasta Krakowa – Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35 uczniowie 

mają wykonać zadania na „Karcie Pracy”. Wracając do schroniska proszę wstąpić do kościoła 

Kapucynów na ul. Loretańskiej, celem zwiedzenia ruchomej szopki. 

 15.00 – 15.45 – Posiłek w stołówce w schronisku przy ul. Oleandry 4 

 16.00 – 16.30 – Spotkanie z szopkarzem p. Filipem Fotomajczykiem 

 17.00 – 17.30 – Konkurs „Piosenki o tematyce świątecznej, kolędy, pastorałki” (regulamin 

konkursu stanowi załącznik nr 1) 

 17.30 –  18.00 – wspólne kolędowanie z zaproszonym muzykiem panią Marzeną Boroń 

 18.00 – Podsumowanie rajdu, rozdanie pucharów i nagród. 

 

  Zgłoszenie uczestnictwa w Rajdzie przyjmuje biuro Zarządu Małopolskiego PTSM w Krakowie ul. 

Oleandry 4, telefon  668-156-136 lub tel. kom. 602-184-665 do dnia 10.01.2023r 

            Z turystycznymi pozdrowieniami;  

komandorzy rajdu: Jadwiga Schiller i Katarzyna Stachowicz 


