
 
PTTK Oddział Mysłowice zaprasza w dniach 21/22 listopada 2015 dzieci i młodzież ze 

Szkolnych Kół Krajoznawczo – Turystycznych  
na dwudniową wycieczkę turystyki kwalifikowanej w  

Beskid Śląski 
PROGRAM 
21 listopada (sobota) – spotkanie uczestników  o godz. 900  w Mysłowicach ul. 

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

Wisła. Przejście piesze na trasie Wisła Oaza, Kozińce, Przełęcz Kubalonka (761 m n.p.m.). 

Czas przejścia 2,5 godz. Na przełęczy Kubalonka  zwiedzanie drewnianego kościółka. 

 Przełęcz Kubalonka to jedna z bardziej znanych przełęczy w polskich górach, oddzielająca pasmo Baraniej Góry od pasma 
Stożka i Czantorii. W latach międzywojennych wybudowano przez Kubalonkę szosę prowadzącą wśród ładnych krajobrazów 
z Wisły do Istebnej. Zabytkowy drewniany kościół pod wezwaniem p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego znajduje się przy 
drodze nieco poniżej przełęczy, po jej południowej stronie. Świątynia ta, zbudowana z drewna, wzniesiona została w 1779 r. 
w Przyszowicach koło Gliwic, gdzie pełniła funkcję kościoła przycmentarnego. W latach 1957-58 obiekt ten przeniesiono na 
obecne miejsce. W kościele do 1967 r. znajdowało się muzeum, w którym zgromadzono eksponaty sztuki sakralnej z regionu 
Górnego Śląska. Obiekt znajduje się na Szlaku Architektury Drewnianej Województwa Śląskiego.  
 

Stąd przejazd autokarem do Istebnej Bucznika. Tu zakwaterowanie w schronisku 
szkolnym w Gimnazjum im Jana Pawła II w Istebnej. Tu ciepły posiłek a później zajęcia 
sportowo – rekreacyjne na szkolnej hali sportowej i wieczorna dyskoteka.  Nocleg w 
salach zbiorowych na materacach. Uczestnicy muszą zabrać swoje śpiwory i poduszki.  
 
22 listopada (niedziela) – śniadanie. Przejście piesze do Istebnej Centrum. Tu możliwość 

udziału we mszy św. (o 1130) w zabytkowym kościele  p.w. Dobrego Pasterza. Po mszy 

św. zwiedzanie kościoła. Wizyta w Punkcie Informacji Turystycznej, zwiedzanie starego 

cmentarza – lapidarium. Przejazd do Istebnej Dzielca tu zwiedzanie Ośrodka Edukacji 

Przyrodniczej. Przejazd autokarem do Mysłowic. Planowany przyjazd na godz. 1700. 

CENA;    60 zł członkowie SKKT,  70 zł – pozostali. 
ŚWIADCZENIA;  przejazd autokarem, NNW, opieka przewodnika na całej trasie wycieczki, nocleg w 
schronisku szkolnym, ciepły posiłek wieczorem pierwszego dnia (zupa i drugie danie) i śniadanie 
drugiego dnia. 
WE WŁASNYM ZAKRESIE;   pozostałe wyżywienie.  

Uwaga; prosimy aby uczestnicy zabrali metalowe lub plastikowe kubki 0.5 l na ciepłe napoje. 

Szczegółowe informacje  biurze PTTK O/Mysłowice przy ul. Armii Krajowej 22 lub na stronie www.myslowice.pttk.pl      
Biuro czynne we wtorki i czwartki od godz. 13:00 do 17:00. Tel/faks 32 222 56 06. 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 wynosi 25 zł. SKŁADKA ROCZNA NORMALNA wynosi 40 zł. W przypadku nowo wstępujących 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 O/Mysłowice. PTTK O/Mysłowice zastrzega sobie prawo odwołania imprezy do 7 dni 
przed jej rozpoczęciem w przypadku braku odpowiedniej ilości uczestników imprezy. 

 

 


