
PTTK Oddział Mysłowice zaprasza w dniach 30 maja 2015 na wycieczkę krajoznawczą  pt. 

KWIATY DLA MAMY 

w trakcie której poznamy wybrane  ogrody Górnego Śląska; 
- Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie,  
- Ogród Botaniczny i Sanktuarium MB Patronki Środowiska Naturalnego w Bujakowie,  
- Ogrody „Kapias” w Goczałkowicach. 
 

PROGRAM 

30 maja (sobota) – spotkanie uczestników  o godz. 800  w Mysłowicach ul. Powstańców, rejon stacji PKP, 

Poczty Głównej. Przejazd autokarem na trasie Mysłowice, Giszowiec, Piotrowice, Mikołów. Tu 

zwiedzamy Śląski Ogród Botaniczny. 

Śląski Ogród Botaniczny, który zajmuje powierzchnię niemal 100 ha. Siedzibą Ogrodu od maja 2012 roku jest Centrum Edukacji Przyrodniczej 
i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Na ten cel zaadaptowano bazę powojskową znajdującą się na Sośniej Górze (wys. 329 m 
n.p.m.). W miejsce bunkrów – garaży powstał budynek Centrum, w którym mieści się m.in. zaplecze administracyjne Śląskiego Ogrodu 
Botanicznego, sale konferencyjne, laboratoria badawcze, biblioteka. Nad budynkiem wznosi się wieża widokowa o wys. 14 m, z której 
rozciąga się malowniczy widok na Górny Śląsk i Beskidy. Centrum otoczone jest parkiem, w którym znajduje się trzypoziomowy plac zabaw 
w całości wykonany z ekologicznych, bezpiecznych elementów, przeznaczony do zabawy i rekreacji dzieci w każdym wieku. Na obszarze 15 
ha założono 14 kolekcji roślinnych (m.in. kolekcje siedliskowe, ogród fenologiczny, różaneczniki, murawy, rośliny wrzosowate) oraz 
poprowadzono 3 km ścieżek rekreacyjno-dydaktycznych. 
 

Czas zwiedzania – 1,5 godziny.  Przejazd do Bujakowa. Tu zwiedzamy parafialny Ogród Botaniczny i 
Sanktuarium Matki Bożej Opiekunki Środowiska Naturalnego. 

 
W kościele w centralnym punkcie ołtarza, za ruchomym obrazem patrona parafii - św. Mikołaja - umieszczona jest figura MB Bujakowskiej z 
1480 roku.  Uroczystej koronacji figury MB Bujakowskiej, dokonał  ks. abp Damian Zimoń w 2000 roku. Sanktuarium maryjne w Bujakowie 
może poszczycić się posiadaniem interesującego obiektu, jakim jest parafialny ogród botaniczny. Założony został w 1976 r. przez 
ówczesnego proboszcza tutejszej parafii, ks. kanonika Jerzego Kempę. Teren ogrodu zajmuje powierzchnię około 1 ha. Posadzono tu wiele 
gatunków drzew, krzewów i roślin kwiatowych, znajduje się tu również sadzawka z nenufarami. Wszystko to tworzy ładne założenie 
krajobrazowe, na terenie którego (obok roślin) znalazło się także kilka kapliczek, zabytkowa barć pszczela i pasieka. W obrębie ogrodu 
zobaczyć możemy również zabytkową studnię z 1604 r. oraz krzyż pokutny z 1681.  

 

Czas zwiedzania 1 godz. Przejazd do Goczałkowic Zdroju. Tu zwiedzimy Ogrody Kapias. 

Ogrody do zwiedzania podzielone są na część „Stare Ogrody” mające swoje początki lat 80 – tych XX wieku oraz na „Nowe Ogrody” – 4 
hektarową powierzchnię ciągle gospodarowano nową infrastrukturą ogrodową. To z pewnością najpiękniejsze ogrody na Górnym Śląsku. 

Czas zwiedzania z przewodnikiem wyniesie około 1 godziny. Będziemy mieli wolny czas w trakcie którego 
można odwiedzić Centrum Ogrodnicze. Tu można nabyć wszystko co potrzebne jest do ogrodu oraz do 
dekoracji wnętrza domu, biura bądź innych obiektów. Odpocząć przy kawie, herbacie, słodkim co nieco, 
domowym obiedzie będziemy mogli w restauracji Kapias.    
 

CENA;  60 zł członkowie PTTK        55 zł członkowie SKKT,         65  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.  
 

 


