
PTTK O/Mysłowice organizuje w dniu 15 września 2018 roku

                    imprezę turystyki kwalifikowanej W Beskid Wyspowy
w trakcie której zdobywać będziemy najwyższy szczyt tego pasma.

Jest nim MOGIELICA (1191m n.p.m.)

Program wycieczki wpisuje się w realizację hasła programowego PTTK na 2018 rok

„Na Szlakach Niepodległości”     
PROGRAM 
 15 września (sobota)  – spotkanie uczestników wycieczki o godz. 800 w Mysłowicach przy ul. Powstańców, 
rejon stacji PKP, Poczty Głównej. Przejazd autokarem na trasie Mysłowice, A4, Kraków, Myślenice, Mszana 
Dolna, Jurków, Przełęcz  E. Rydza-Śmigłego. Stąd przejście piesze zielonym szlakiem na szczyt Mogielicy. Czas
wejścia około 1,45 h (9 GOT). 

Przełęcz Rydza-Śmigłego (700 m) (dawniej przełęcz Chyszówki) – przełęcz w Beskidzie Wyspowym między Łopieniem (961 m) 
a Mogielicą (1171 m). Na przełęczy murowana kapliczka. W okresie PRL-u ze względów politycznych zmieniono nazwę przełęczy 
na przełęcz Chyszówki. Od 1990 r. ponownie zaczęto używać nazwy Przełęcz Rydza-Śmigłego, dlatego obecnie w literaturze 
turystycznej można spotkać obie nazwy. Na przełęczy znajduje się kamienny obelisk z 1938 r. oraz krzyż, postawione na pamiątkę 
walk Legionów Polskich (w 1914 r.), dowodzonych przez Edwarda Rydza-Śmigłego (późniejszego marszałka Polski). Jest to tzw. 
Pomnik Spotkania Pokoleń. Przy odnowionym obelisku i krzyżu co roku, 11 listopada, w Narodowe Święto Niepodległości odbywa się 
w plenerze, o godz. 12 msza połączona z montażem słowno-muzycznym.
Mogielica – najwyższy szczyt Beskidu Wyspowego (1171 m). Wierzchołkowa część masywu Mogielicy jest nazywana przez 
miejscową ludność Kopą, ze względu na charakterystyczny kształt. Z punktów widokowych, na szczycie i na polanach, rozpościerają 
się szerokie widoki na Beskid Wyspowy, Beskid Sądecki, Pieniny, Gorce, Tatry. W 2011 r. na szczycie Mogielicy oraz na jej północnych
stokach utworzono rezerwat przyrody Mogielica o powierzchni 50,44 ha wraz z otuliną o powierzchni 90,69 ha. Głównym celem 
rezerwatu jest ochrona głuszca i jego biotopu oraz innych rzadkich gatunków ptaków, ich siedlisk przyrodniczych, a także form 
skalnych. W 2008 roku oddano do użytku nową, 20-metrowej wysokości wieżę widokową udostępnioną bezpłatnie turystom. 
Kilkadziesiąt metrów na południowy wschód od wierzchołka znajduje się niewielki, metalowy, pamiątkowy krzyż poświęcony Janowi 
Pawłowi II, który – zanim został papieżem kilkakrotnie tędy wędrował. Mogielica należy do     Korony Gór Polski  .   

Ze szczytu Mogielicy schodzimy niebieskim szlakiem do Jurkowa.  Czas przejścia z Mogielicy około 1,45 h. (5 
GOT). ŁĄCZNIE – ok. 3.5 h. Przejazd do Czasławia. Czasław leży w gminie Raciechowice, która  znana jest ze 
znakomitej jakości owoców. Chlubą i wizytówką gminy jest sadownictwo. Sady stanowią jedną trzecią 

wszystkich użytków rolnych. 

Jabłko z Raciechowic posiada wyjątkowy smak i zapach – w dużej mierze zależy od odmiany i sposobu przechowywania jabłek: 
słodki, słodko-kwaśny, słodko-winny, kwaskowaty, winny, korzenno-winny, kwaśny z korzennym posmakiem, aromatyczny, soczysty. 
Sady jabłoniowe z terenu Raciechowic położone są na obszarze Beskidu Wyspowego. Owoce dojrzewają w ostrzejszym klimacie 
podgórskim i przez odpowiednie nasłonecznienie na stokach południowych otrzymują swoisty smak i wybarwienie. Wpływ na 
wyjątkowy smak jabłek z Raciechowic mają także duże różnice temperatur pomiędzy nocą a dniem. Ze względu na warunki 
klimatyczne, które są tu bardzo dobre, oraz specyficzny mikroklimat górski, jabłka mają wyjątkowy smak, jędrność i zapach. 
Sadownictwo raciechowickie ma bardzo długą tradycję. O sadach na terenie gminy Raciechowice wspomina się już w połowie XIX 
wieku. Jabłka wywożono wozami i sprzedawano je w Krakowie, Wieliczce i w Zakopanem. Jabłka z dworów były pakowane 
pojedynczo w serwetki lub papierki i wysyłane do Wiednia.

W Czasławiu odwiedzimy siedzibę spółdzielni socjalnej „Kuźnia Smaku”, zajmującą się promocją i sprzedażą 
produktów okolicznych sadowników i rolników. Tu swoimi zbiorami pochwalą się miejscowi sadownicy, a 
nasi turyści będą mieli okazję skosztować tegorocznych zbiorów i zakupić miejscowe – swojskie – produkty 
(przetwory owocowe, swojski chleb, przetwory garmażeryjne). 

 Powrót autokarem do Mysłowic. Planowany przyjazd na godzinę 1800.

CENA;  45 zł członkowie PTTK         40 zł członkowie SKKT        60  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. 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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