
PTTK O/Mysłowice organizuje w dniach 16/ 17 lipca 2016 roku

XXXVIII Rajd „O świcie”
Beskid Śląski BARANIA GÓRA (1220m n.p.m.)

PROGRAM 
SOBOTA 16 LIPCA – spotkanie uczestników wycieczki o godz. 2300 w Mysłowicach przy ul. Powstańców, rejon 
stacji PKP, Poczty Głównej. Przejazd autokarem na trasie Mysłowice, Pszczyna, Skoczów, Wisła Czarne Fojtula. 
Stąd przejście piesze niebieskim szlakiem na szczyt Baraniej Góry. Czas wejścia około 3 godziny. 
Na trasie kaskady Rodła i rezerwat „Barania Góra” im. K. Buzka.

Kaskady Rodła - wysokość wodospadów  wynosi od 0,5 do 5 metrów (dwa największe wodospady i mają 3,5 oraz 5 metrów 
wysokości), natomiast nachylenie koryta od 8 do 10%. Są to najwyższe wodospady Beskidu Śląskiego. Formalnie Kaskady znajdują się 
na potoku Wątrobnym, który dopiero za tzw. Wrotami J. Kubisza łączy się z potokiem Roztocznym i powstaje właściwa Biała Wisełka, 
ale potok Wątrobny uważany jest za jej główny ciek źródłowy. Pomysłodawcą nadania nazwy „Kaskady Rodła” był Jan Krop, ówczesny 
przewodniczący Towarzystwa Miłośników Wisły. Uroczystość nadania nazwy wodospadom Białej Wisełki odbyła się 19.IX.1987 r. w 65.
rocznicę powstania Związku Polaków w Niemczech. Uczestniczyło w niej m. in. 16 członków ZPwN, w tym Edmund Osmańczyk – były 
przewodniczący Związku, a później jego kronikarz. Organizatorami uroczystości były: Towarzystwo Miłośników Wisły, Macierz Ziemi 
Cieszyńskiej, Opolskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe i wiślański Oddział PTTK.
Rezerwat „Barania Góra” im. K. Buzka – utworzony w 1953 roku o powierzchni 383 ha, który obejmuje szczytowe partie góry z lasem 
mieszanym o górskim pierwotnym charakterze. Dzikie stoki Baraniej Góry to rezerwat leśny boru dolno i górnoreglowego z przewagą 
jodły, świerka i buka których wiek sięga 200 lat. Można tu spotkać wtórnie wprowadzone limby i stanowiska kosodrzewiny. Rezerwat 
chroni również obszar źródliskowy największej polskiej rzeki – Wisły.

Dalej szlak wiedzie w całości przez las. Podłoże pełne jest kamieni i korzeni a wzdłuż drogi płynie górski potok, 
który kilkakrotnie będziemy przekraczać. Samo podejście na szczyt jest strome, ale krótkie.

Barania Góra - szczyt o wysokości 1220 m n.p.m. drugi (po Skrzycznem) pod względem wysokości szczyt Beskidu Śląskiego. 
Jednocześnie jest najwyższym szczytem polskiej części Śląska Cieszyńskiego i polskiego Górnego Śląska. Na zachodnich stokach obszar 
źródliskowy Wisły: tam wypływają potoki źródłowe (Biała i Czarna Wisełka) – teren źródlisk jest chronionym obszarem. Jest również 
doskonałym punktem widokowym. Na jej szczycie znajduje się ogólnodostępna, stalowa wieża widokowa, oferując panoramę gór 
trzech państw: Polski, Czech i Słowacji. Widok z niej obejmuje:     Beskid Śląski  ,     Beskid Mały  ,     Beskid Makowski  ,     Beskid 
Żywiecki     z     Babią Górą  ,     Tatry  ,     Góry Choczańskie  ,     Małą Fatrę  ,     Góry Strażowskie  ,     Jaworniki     i     Beskid Śląsko-
Morawski  , a przy szczególnie dobrej widoczności nawet     Jesioniki     należące już do     Sudetów  .

Z Baraniej Góry idziemy dalej niebieskim, czerwonym i zielonym szlakiem w kierunku Polany Przysłop. W 
pobliżu znajdują się źródła Czarnej Wisełki i teren jest podmokły, w związku z czym ścieżka wyłożona jest 
drewnianymi balami. Na Polanie Przysłop  znajduje się niezbyt pasujący do górskiego krajobrazu,  
trzypiętrowy budynek schroniska PTTK i Muzeum Turystyki Górskiej PTTK.

Baraniogórski Ośrodek Kultury Turystyki Górskiej PTTK "U Źródeł Wisły" na Przysłopie – muzeum z ekspozycją poświęconą 
historii turystyki górskiej w Beskidzie Śląskim, położone na polanie Przysłop pod Baranią Górą,

Przy schronisku dłuższy odpoczynek i ognisko z pieczeniem kiełbasek. Później schodzimy czerwonym i  
czarnym szlakiem do Wisły Czarne przy Jeziorze Czerniańskim.  Czas przejścia z Baraniej Góry do schroniska  
około 45 minut od schroniska do parkingu 1 godz. 15 minut.
 Powrót autokarem do Mysłowic. Planowany przyjazd na godzinę 1200.

CENA;  55 zł członkowie PTTK         50 zł członkowie SKKT        60  zł – pozostali.
ŚWIADCZENIA; przejazd autokarem, NNW, opieka przewodnika na całej trasie wycieczki, ognisko z 
pieczeniem kiełbasek.
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.
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