
PTTK Oddział Mysłowice zaprasza w dniu 4 października na wycieczkę krajoznawczą i 

turystyki kwalifikowanej  w trakcie której poznamy wybrane atrakcje 

ISTEBNEJ 
oraz przejdziemy 

szlakami  górskimi na trasie Istebna Jasnowice – Młoda Góra – Istebna Bucznik 

 

PROGRAM 

4 października (sobota) – spotkanie uczestników  o godz. 8
00

  w Mysłowicach ul. 

Powstańców, rejon stacji PKP, Poczty Głównej. Przejazd autokarem na trasie Mysłowice, 

Wisła, Istebna Andziołówka. Tu zwiedzanie pracowni i Muzeum Jana Wałacha. 
 

Jan Wałach urodzony w 1884 roku w istebniańskim przysiółku Andziółówka zmarł w 1979 tamże. Po ukończeniu Polskiego 
Gimnazjum Macierzy Szkolnej w Cieszynie uczył się w zakopiańskiej Szkole Przemysłu Drzewnego (1902-1904), później zaś 
studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych u profesora Józefa Mehoffera (1904-1908). Studia uzupełniał w Paryżu.  
Debiutował wystawą rysunku w 1904 r. w Mińsku.  Za granicą wystawiał głównie grafiki: w Paryżu (1937, brązowy medal za 
drzeworyty), Londynie, Amsterdamie, Chicago i Hamburgu (w latach 1937-1939). Technikami malarskimi stosowanymi przez 
Wałacha były malarstwo olejne i gwasz, rzadziej akwarela. Szczególną sławę przyniosły mu natomiast rysunki i drzeworyty, w 
których utrwalał typy góralskie, architekturę, drobne scenki z życia beskidzkiej wsi oraz liczne tematy sakralne. Zajmował się 
też rzeźbą sakralną – wykonał m.in. krucyfiksy z przedsionka Katedry Chrystusa Króla w Katowicach i kościoła 
garnizonowego w Radomiu. Po wojnie tworzył samotnie i w zapomnieniu, nie opuszczając prawie swej małej istebniańskiej 
pracowni, a jego prace pojawiały się jedynie na prowincjonalnych wystawach. Dopiero w 1999 r. wielka wystawa 
restrospektywna dzieł artysty, zorganizowana przez Muzeum Archidiecezjalne w Katowicach i eksponowana kolejno w  innych 
miastach przywróciła go szerszemu ogółowi. Pochowany jest na cmentarzu parafialnym w Istebnej. W Istebnej na 
Andziołówce można zwiedzać Muzeum Biograficzne J. Wałacha, prowadzone przez córkę artysty, Barbarę Wałach. 
 

Przejazd autokarem do przejścia granicznego Istebna Jasnowice – Bukovec.  
 

Tu w  byłej strażnicy na polsko-czeskim przejściu powstał Dom Trzech Narodów.  W pomieszczeniach, gdzie kiedyś celnicy 
kontrolowali turystów, wiszą dziś obrazy, można napić się dobrej kawy, a nawet kupić słowacką nalewkę miodulę i obejrzeć 
góralskie stroje ludowe z terenu Trójwsi Beskidzkiej, Słowacji i Czech.  Urządził tu swoją galerię Jan Kukuczka. 
Reprezentowanych jest tam około 150 nazwisk polskich malarzy. To górna półka polskich artystów. 
 

Stąd przejście piesze, żółtym szlakiem, na trasie Istebna Jasnowice, Młoda Góra i dalej 

bez szlaku do przysiółka Wilcze.  Tu zwiedzimy Izbę Pamięci J. Kukuczki 
 
To muzeum utworzone w rodzinnym domy sławnego himalaisty, gdzie znajdują się pamiątki, trofea i zdjęcia z licznych wypraw 
na ośmiotysięczniki. 
 
Dalsze przejście piesze do Istebnej Bucznika, gdzie przy OSR „Pod skocznią” czekał 
będzie autokar. Powrót autokarem do Mysłowic. Planowany przyjazd na godzinę 2000. 
 
CENA;   45 zł członkowie PTTK        35 zł członkowie SKKT,         55  zł – pozostali. 
 
ŚWIADCZENIA;  przejazd autokarem,  NNW,  opieka przewodnika na całej trasie wycieczki. 

WE WŁASNYM ZAKRESIE;   opłaty za zwiedzane miejsce,  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.  


