
PTTK Oddział Mysłowice zaprasza w dniu 7 września 2013 
na wycieczkę w Tatry Zachodnie 

Celem wycieczki będzie 

DOLINA KOŚCIELISKA 
I JEJ JASKINIE 

PROGRAM 

07 września (sobota) – spotkanie uczestników  o godz. 700  w Mysłowicach ul. Powstańców, 
rejon stacji PKP, Poczty Głównej. Przejazd autokarem na trasie Mysłowice, Sucha Beskidzka, 
Zakopane, Kościelisko - Kiry. Stąd rozpoczniemy wędrówkę pieszą po najpiękniejszej 
tatrzańskiej dolinie. Jest nią Dolina Kościeliska. Dolina Kościeliska  znajduje się w Tatrach 
Zachodnich. Ma ok. 9 km długości, tworzy długi i głęboki wąwóz skalny, ściany którego w trzech 
miejscach zwanych bramami zbliżają się blisko do siebie. Są to: Niżnia (Brama Kantaka), Pośrednia 
(Brama Kraszewskiego) i Wyżnia Kościeliska Brama (Brama Raptawicka). W Dolinie Kościeliskiej 
znajduje się kilka bardzo popularnych i dostępnych turystycznie jaskiń: Jaskinia Mroźna, Smocza 
Jama, Jaskinia Mylna, Jaskinia Raptawicka. 

Jaskinia Mroźna - wstęp do jaskini jest płatny dodatkowo. Jaskinia posiada tylko jeden, niemalże poziomy 
korytarz, na całej długości (ok. 570 m) oświetlony elektrycznie. Nazwa jaskini wywodzi się od panującej tutaj 
stałej temperatury 6 stopni Celsjusza, niezależnej od pory roku. Na ścianach podziwiać można bogatą szatę 
naciekową. Czas zwiedzania 1godzina. 
Jaskinia Raptawicka oraz Jaskinia Mylna położone są blisko siebie. Zwiedzanie tych najtrudniejszych z 
udostępnionych do zwiedzania,  jaskiń zajmuje około 1.5 godziny. .  

Po zwiedzeniu ww.  jaskiń przejdziemy do schroniska PTTK „Na Hali Ornak”. Tu odpoczynek. 
Powrót do Kościeliska – Kir. W drodze powrotnej zwiedziemy Wąwóz Kraków i jaskinię Smocza 
Jama. 
Wąwóz Kraków i Smocza Jama -  piętnastominutowe przejście dnem ciasnego wąwozu doprowadza pod stalową 
drabinkę, która stanowi początek stromego podejścia pod Smoczą Jamę. Smocza Jama jest pojedynczym i 
krótkim (37-metrowym), ale stromym korytarzem. Korytarz na całej długości ubezpieczony jest łańcuchami, a 
jego przejście trwa około 10 minut. Trasa przejścia jest jednokierunkowa. Łączny czas przejścia wynosi około 1 
godziny. 
 
Czas przejścia Doliną Kościeliską – bez zwiedzania jaskiń – zajmuje około 100 minut. Powrót do 
autokaru. Powrót Autokarem do Mysłowic. Planowany przyjazd na godzinę 2000. 

CENA;   90 zł - członkowie PTTK   75 zł - członkowie SKKT,     105 zł – pozostali. 
ŚWIADCZENIA;  przejazd autokarem, NNW, opieka przewodnika na całej trasie wycieczki. 
WE WŁASNYM ZAKRESIE;   wyżywienie.  

Szczegółowe informacje w biurze PTTK O/Mysłowice przy ul. Armii Krajowej 22 lub na stronie 
www.myslowice.pttk.pl     Biuro czynne we wtorki i czwartki od godz. 1300 do 1700. 

Tel/faks 32 2225606. E-mail: pttkmyslowice@poczta.onet.pl  Składka roczna ulgowa dla uczących się (do 26 
lat), opiekunów SKKT, osób z orzeczoną niepełnosprawnością oraz  bezrobotnych wynosi 20 zł, ulgowa dla 

emerytów i rencistów wynosi 25 zł. Składka  normalna wynosi 40 zł. W przypadku nowo występujących 
obowiązuje wpisowe w wysokości 6 zł dla składki ulgowej i 10 zł dla składki normalnej. Dla każdej wycieczki 

podany zostanie szczegółowy program. Podane ceny mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od PTTK. 
 

 


