
PTTK Oddział Mysłowice zaprasza w dniach 28/29 marca na wycieczkę krajoznawczą 
która zainauguruje sezon turystyczny w 2015 roku. Celem wycieczki będzie 

ZAOLZIE i 
ZAMKI NAD PIOTRÓWKĄ 

 PROGRAM 
28 marca (sobota) – spotkanie uczestników  o godz. 800  w Mysłowicach ul. Powstańców, rejon stacji PKP, 
Poczty Głównej. Przejazd autokarem na trasie Mysłowice, Cieszyn. Tu przekraczamy granicę i wjeżdżamy w 
teren w Rep. Czeskiej ale to nadal d. Księstwo Cieszyńskie czyli tzw. Zaolzie. Jedziemy przez miejscowość 
Podobora/Chociebuż. Znajduje się tu  Park Archeologiczny, który przez cały 2015 rok będzie rewitalizowany, ponieważ w 

styczniu br. otrzymali sporą dotację UE. Dojeżdżamy do miejscowości Frysztat. Tu zwiedzanie zamku, chociaż to 
właściwie pałac. Zwiedzimy zabytkowe centrum i przejdziemy przez leżący w sąsiedztwie Park Zdrojowy 
uzdrowiska Darków. Przejazd autokarem do miejscowości Cierlicko (cz. Terlicko). Tu w 1932 roku rozbił się 
samolot wybitnych polskich lotników Stanisława Wigury i Franciszka Żwirki. Zobaczymy pomnik 
upamiętniający to wydarzenie i odwiedzimy Dom Polski Żwirki i Wigury, w którym znajduje się sala 
poświęcona historii lotnictwa oraz restauracja. Tu też zorganizowane zostanie spotkanie z przedstawicielami 
Polskiego Związku Kulturalno Oświatowego na Zaolziu. Istnieje możliwość zamówienia posiłku. Przejazd do 
Noszowic, gdzie będziemy zwiedzali Browar Redagast. Ten morawski browar otrzymał swoją nazwę od mitycznego 

bożka Radegasta, którego stare plemiona pogańskie czciły jako boga ognia, słońca, urodzaju i gościnności. Zwiedzanie 
zakończymy degustacją piwa. Przejazd do Cieszyna do hotelu Gambit**. Tu zakwaterowanie, obiadokolacja. 
Pokoje 2,3 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym i TV. Ok. 2030 tradycyjny wieczorek turystyczny, 
podsumowanie roku 2014 w PTTK Mysłowice. 

1 września (niedziela) – śniadanie. Przejazd do Zaolzia do m. Karwina Kopalnie (czes. Karviná-Doly). 
 Znajduje się tu barokowy kościół św. Piotra z Alkantary wybudowany w 1736. Po rozpoczęciu eksploatacji węgla kamiennego  

wydobyto od 1854 roku pod świątynią 27 pokładów węgla kamiennego łącznej miąższości 46,82 metra. Z powodu intensywnego 

wydobycia w okolicy ziemia opadła o 34 metry, a budynek przechylił się o 6,8° w kierunku południowym. Obecnie kościół jest 

chronionym zabytkiem i pamiątką z przeszłości, kiedy fedrunek pod Karwiną odbywał się na dużo większą skalę niż dziś. Decyzja o 

uratowaniu kościoła zapadła w 1995 roku. Kościół jest wciąż otwarty i każdego tygodnia przeprowadza msze w językach czeskim i 

polskim. Krzywy kościół, nazywany „czeską Pizą”, chętnie odwiedzają turyści z całego świata. Został wpisany do Czeskiej Księgi 

Rekordów i Osobliwości. 

W kościele p.w.  św. Piotra z Alkantary msza święta (Niedziela Palmowa) w intencji mysłowickiego PTTK. 
Przejazd autokarem na stronę polską d. Księstwa Cieszyńskiego. Dojeżdżamy do Kończyc Wielkich. Na trasie 
polskie schrony bojowe z 1939 roku. Przez miejscowość płynie rzeka Piotrówka, prawy dopływ Olzy. Tu 
rozpoczyna się Szlak Zamków nad Piotrówką. Spacer wokół zamku/pałacu (ob. w rękach prywatnych, czeka na 

remont, nieudostępniany do zwiedzania). W miejscowości największy drewniany kościół  na Ziemi Cieszyńskiej i 
najstarsze dęby na Śląsku (dąb szypułkowy „Mieszko” – 750 lat). Przejazd autokarem do Kończyc Małych. Tu 
zwiedzimy zamek, zwany Cieszyńskim Wawelem i znajdującą się w nim Izbę Regionalną Wsi Cieszyńskiej. We 
wsi kościół – sanktuarium maryjne – w ołtarzu głównym XV w. obraz MB Kończyckiej (Madonna z kwiatem 
mlecza), zainteresowani zwiedzą też zabytkowy cmentarz. Przejazd do Zebrzydowic, tu kolejny zamek a w 
nim punkt Informacji Turystycznej i restauracja Castello. W restauracji ciepły regionalny posiłek. Powrót 
autokarem do Mysłowic. Planowany przyjazd na godzinę 1900. 
 
CENA;  165 zł członkowie PTTK,         160 zł członkowie SKKT,         175  zł – pozostali. 
ŚWIADCZENIA; przejazd autokarem, NNW, opieka pilota/przewodnika na całej trasie wycieczki, nocleg z HB w hotelu Gambit** 

w Cieszynie, wieczorek turystyczny z tradycyjnymi szaszłykami, posiłek regionalny w zamku w Zebrzydowicach. 

WE WŁASNYM ZAKRESIE;  opłaty za zwiedzane miejsce w Czechach (230 KCz), pozostałe 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. 


