
 
PTTK O/Mysłowice zaprasza w dniach 28/29 listopada 2015 na wycieczkę krajoznawczą w trakcie której 
poznawać będziemy wybrane atrakcje turystyczne (z Kanonu Krajoznawczego Polski) leżące w 

ZIEMI KALISKIEJ (Wielkopolska) i 

ZIEMI SIERADZKIEJ (Łódzkie) 
Jest to też wycieczka na zakończenie sezonu turystycznego w PTTK Mysłowice. W trakcie wycieczki Zabawa Andrzejkowa. 

PROGRAM 
28 listopada (sobota) – spotkanie uczestników  o godz. 700  w Mysłowicach ul. Powstańców, rejon stacji PKP, Poczty 
Głównej. Przejazd autokarem na trasie Mysłowice, A4, Kluczbork, Kalisz, Gołuchów. Tu zwiedzamy renesansowy 
zamek w którym muzeum Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu. Przejazd autokarem w kierunku Kalisza. 3 km 
od Gołuchowa postój, stąd rozpoczniemy wędrówkę pieszą do Kamienia św. Jadwigi. To - największy 
w Wielkopolsce, szósty co do wielkości w Polsce głaz narzutowy. Z kamieniem związane są liczne legendy. Przejazd 
do Kalisza. Tu zwiedzamy zabytkowe centrum, miejsca związane ze znanymi literatami i katedrę p.w. św. Mikołaja. 
 

Kalisz  miasto położone nad rzeką Prosną (około 110 000 mieszkańców), jedno z najstarszych miast polskich, wymienione w zarysie geografii 

Klaudiusza Ptolemeusza 142 - 147 n.e. jako Kalisia. Dlatego to najstarsze miasto w Polsce. O Kaliszu często mówi się „miasto kościołów”, a 

najważniejsze kaliskie świątynie znajdują się w obrębie Starówki, dlatego nie można ich pominąć podczas zwiedzania. My jednak zwiedzimy 

tylko najcenniejszy obiekt Katedrę p.w. Św. Mikołaja. Z Kaliszem byli związani byli znani pisarze; Adam Asnyk, Maria Konopnicka i Maria 

Dąbrowska. 

Po miejscach związanych ze znanymi pisarzami w Kaliszu oprowadzać Nas będzie  autorka książek o 
literatach Wielkopolski i Kalisza, mieszkająca w Kaliszu – pani Aneta Kolańczyk. 
Przejazd do Russowa. Tu zwiedzimy Dworek Marii Dąbrowskiej i mieszczące się w nim muzeum 
poświęcone pisarce, która spędziła w Russowie dzieciństwo. Przejazd do Zajazdu „Noce i Dnie”. Tu 
zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg. Od godziny 2000 do 200 zabawa andrzejkowa. 
 
UWAGA; w chwili obecnej na wycieczkę zapisało się już 80 osób, a to przekracza pojemność jednego autokaru i 
zajazdu „Noce i Dnie”. Dlatego kolejne zainteresowane osoby będą jechały w autokarze nr 2 i będą 
zakwaterowane w hotelu „Bursztyn” w Kaliszu (8 km od Russowa). Po zabawie przejazd grupy autokarem z 
Russowa do Kalisza. 
 

29 listopada (niedziela) – śniadanie. Przejazd do Kalisza zwiedzanie Muzeum Ziemi Kaliskiej. Przejazd do 
Warty (woj. łódzkie, Ziemia Sieradzka). Tu zwiedzamy  Muzeum Miasta i Rzeki Warty oraz kościół i 
klasztor Ojców Bernardynów p.w. Wniebowzięcia NMP z XV wieku. Przejazd do Sieradza. Tu zwiedzamy 
bogato wyposażoną kolegiatę Wszystkich Świętych. Wolny czas w centrum Sieradza. Powrót autokarem 
do Mysłowic. Planowany przyjazd na godzinę 2000. 

 
CENA;  175 zł członkowie PTTK         150 zł członkowie SKKT,         190  zł – pozostali. 
ŚWIADCZENIA; przejazd autokarem, NNW, opieka pilota na całej trasie wycieczki i miejscowych 
przewodników. Opłaty za zwiedzanie Muzeum/Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie i Muzeum Ziemi 
Kaliskiej. W trakcie zabawy andrzejkowej 1 ciepły posiłek i kawa lub herbata. Nocleg w zajeździe „Noce i 
Dnie” lub w hotelu „Bursztyn”. Pokoje 2,3,4 os. z pełnym węzłem sanitarnym. 
WE WŁASNYM ZAKRESIE;  wyżywienie, opłaty za pozostałe zwiedzane miejsca (12 zł/os.).  
 
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. 
 


