
 

PTTK Oddział Mysłowice zaprasza w dniu 1 sierpnia 2015 roku na wycieczkę 

turystyczno - krajoznawczą  w trakcie której przejdziemy najbardziej widokową 

trasą Beskidu Śląskiego; 

KUBALONKA – GRÓNICEK – WISŁA CENTRUM 

Udział w imprezach Tygodnia Kultury Beskidzkiej w Wiśle. 

TKB to największa w kraju i jedna z największych imprez folklorystycznych w świecie. Ponad 100 zespołów pieśni 

i tańca z ok. 30 państw na różnych kontynentach, 4 tysiące tancerzy, śpiewaków i muzyków, ponad 50 

wieczornych koncertów na dużych plenerowych estradach, odbywających się równocześnie w kilku 

miejscowościach przez kolejnych 9 dni. Część zespołów uczestniczy w dwóch imprezach konkursowych: 

Festiwalu Folkloru Górali Polskich i Międzynarodowych Spotkaniach Folklorystycznych. Wiele imprez 

towarzyszących, takich jak przedpołudniowe koncerty kapel, uliczne korowody, wystawy, kiermasze i Targi 

Sztuki Ludowej. 

 

PROGRAM 

1 sierpnia (sobota) – spotkanie uczestników  o godz.1000  w Mysłowicach ul. Powstańców, 

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

Skoczów, Wisła, przełęcz Kubalonka. Stąd rozpoczynamy wędrówkę pieszą zielonym szlakiem 

przez Kozińce i dalej wygodną drogą do wiślańskiego panteonu – cmentarza ewangelickiego 

– na Grónicku. Stąd idziemy nadwiślańskimi bulwarami do centrum Wisły. Na trasie Galeria 

Trofeów Sportowych Adama Małysza (możliwość zwiedzania). W centrum Wisły, w 

amfiteatrze od godz. 1800 odbędzie się w ramach Tygodnia Kultury Beskidzkiej koncert 

finałowy Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych. W ramach koncertu występy 

zespołów uczestniczących w MSF, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Planowany 

wyjazd z Wisły o 2100. 

Powrót autokarem do Mysłowic. Planowany przyjazd na godz. 2300. 
 

CENA;   45 zł członkowie PTTK        35 zł członkowie SKKT,         50  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.  
 


