
PTTK Oddział Mysłowice zaprasza w dniu 21 marca dzieci i młodzież z 
mysłowickich szkół na wycieczkę krajoznawczą, która zainauguruje sezon turystyczny 

Szkolnych Kół Krajoznawczo – Turystycznych w 2015 roku 
Celem wycieczki będzie 

wzgórze zamkowe w  

CIESZYNIE 
i ZAMKI NAD PIOTRÓWKĄ 

PROGRAM 
 

21 marca (sobota) – spotkanie uczestników  o godz. 800  w Mysłowicach ul. 
Powstańców, rejon stacji PKP, Poczty Głównej. Przejazd autokarem na trasie 
Mysłowice, Pszczyna, Cieszyn. Zwiedzanie wzgórza zamkowego. Tu zwiedzimy 
najcenniejsze zabytki Ziemi Cieszyńskiej; Rotundę św. Mikołaja i Wieżę Piastowską. 
Przejazd autokarem do dzielnicy Cieszyna, do Boguszowic. Tu pod jednym z 
najdłuższych mostów w Polsce rozpoczniemy poszukiwanie polskich schronów 
bojowych z 1939 roku. Jeden z nich zwiedzimy. Przejazd do Marklowic. Tu zwiedzimy 
najrzadziej odwiedzany,  jeden z trzech rezerwatów przyrody w Cieszynie, rezerwat „ 
Kopce”.  
Rezerwat obejmuje izolowany kompleks leśny, położony na stromej skarpie prawego brzegu rzeki Olzy. Na 

uwagę zasługują wychodnie rzadkiej skały wulkanicznej - cieszynitu. Rezerwat powołano w celu zachowania  

naturalnego fragmentu lasów liściastych piętra pogórza. Nasza grupa poszukiwać będzie jednak będących pod 

ścisłą ochroną rosnących w  runie rzadkich gatunków roślin zielnych, w tym kwiatu cieszynianki wiosennej i 

obrazków alpejskich. 

Przejazd do Kończyc Wielkich. Tu zobaczymy piękny pałac i wysłuchamy związanej z 
nim legendy o „Dobrej Pani”. Przejazd do Kończyc Małych. Tu zwiedzimy zamek, zwany 
Cieszyńskim Wawelem i znajdującą się w nim Izbę Regionalną Wsi Cieszyńskiej. 
Przejazd do Zebrzydowic. Przez miejscowość przepływa rzeka Piotrówka. Tu kolejny 
zamek  a właściwie pałac. Obecnie znajduje się w nim punkt Informacji Turystycznej, 
Gminny Ośrodek Kultury i restauracja. Wokół zamku amfiteatr, Ośrodek Sportów 
Wodnych i widokowe molo nad stawek Młyńszczok. Krótki spacer wokół zamku. 
Przejazd autokarem przez fragment Żabiego Kraju, drogą obok licznych stawów 
hodowlanych, przez miejscowości Pawłowice (drewniany kościół i miejsce urodzenia 
Karola Miarki) i Golasowice do Pawłowic i dalej przez Mikołów do Mysłowic.     
Planowany przyjazd na godz. 1800. 

CENA; 40 zł członkowie PTTK,                35 zł członkowie SKKT,                    50 zł – pozostali. 
ŚWIADCZENIA; przejazd autokarem, NNW, opłaty za zwiedzane miejsca, opieka przewodnika na całej trasie 
wycieczki.  

WE WŁASNYM ZAKRESIE;  wyżywienie.  
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. 


