
PTTK Oddział Mysłowice zaprasza w dniu 9 czerwca 2018 dzieci i młodzież ze
Szkolnych Kół Krajoznawczo – Turystycznych na wycieczkę w

BESKID ŻYWIECKI
Celem wycieczki będzie

Okrąglica (1239m n.p.m.), 
Hala Krupowa – schronisko PTTK i

Skansen Muzeum Kultury Ludowej w Sidzinie

PROGRAM
9 czerwca (sobota) – spotkanie uczestników  o godz. 800  w Mysłowicach ul. Powstańców, 
rejon stacji PKP, Poczty Głównej. Przejazd autokarem na trasie Mysłowice, Wadowice, 
Sucha Beskidzka, Skawica. Rozpoczynamy wędrówkę pieszą ze Skawicy – Suchej Góry. 
Pójdziemy niebieskim szlakiem przez Przełęcz Kucałową do kaplicy Matki Bożej 
Opiekunki Turystów pod Okrąglicą. Powrót na przełęcz i przejście do schroniska PTTK na
Hali Krupowej. Tu odpoczynek. Czas przejścia około 1.45 h.

Okrąglica (1239 m) – szczyt w Paśmie Policy w Beskidzie Żywieckim. Tuż poniżej szczytu, na który prowadzi nieoznakowana ścieżka, stoi 
kaplica Matki Bożej Opiekunki Turystów oraz maszt telekomunikacyjny. Kaplicę, nawiązującą wyglądem do szałasu pasterskiego, zbudowano
potajemnie w maju 1987 roku. Przez długi czas prowadząca do niej ścieżka znana była tylko wtajemniczonym. Obecnie we wnętrzu kaplicy 
umieszczono epitafia upamiętniające zmarłych ludzi gór. Co roku w pierwszą niedzielę października w kaplicy odbywa się msza dla 
uczestników zlotu turystycznego krakowskiego oddziału PTTK.

Dalej zielonym  szlakiem schodzimy do Sidziny. Tu zwiedzamy skansen – Muzeum 
Kultury Ludowej.  Łączny czas przejścia ok. 3.30 h. – 16 pkt. do GOT.

Historia Skansenu w Sidzinie-Muzeum Kultury Ludowej sięga 1963 roku, kiedy to dwoje ludzi, którym leżała 
na sercu dbałość o kulturę i lokalne obyczaje, zauważyło że równocześnie z wybudowaniem we wsi trakcji 
elektrycznej i dostarczeniem energii idą w zapomnienie (są masowo niszczone i wyrzucane) urządzenia 
oraz proste, niewymagające zasilania sprzęty codziennego użytku, które służyły przez długie lata kolejnym 
pokoleniom ludzi zamieszkujących podbabiogórskie wsie. W chwili obecnej ekspozycję skansenu stanowi 8 
obiektów. Są to cztery chałupy, lamus/spichlerz, kuźnia, dzwonnica, młyn wodny. Dodatkową atrakcją skansenu 
jest ekspozycja rzeźb plenerowych, które przedstawiają postacie z legend i baśni z tego terenu. Można tam 
zobaczyć diabła, który ukazywał się wędrownym kupcom w lesie zwanym „gojka”, jest topielec wciągający 
do studni zbyt ciekawskie panny, płanetnika – który włada chmurami i deszczem, czy czarownicę – która żyła tu 
przed wiekami oraz boginki.

Na terenie skansenu ognisko z pieczeniem kiełbasek.

Powrót autokarem do Mysłowic. Planowany przyjazd na godz. 1700 

CENA;  40 zł członkowie SKKT,      50 zł – pozostali.

ŚWIADCZENIA; przejazd autokarem, NNW,  opieka przewodnika na całej trasie 
wycieczki, ognisko z pieczeniem kiełbasek.

WE WŁASNYM ZAKRESIE; 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. 1300 do 1700. Tel/faks 32 222 56 06.  E-mail: pttkmyslowice@poczta.onet.pl     
SKŁADKA ROCZNA ULGOWA dla uczących się (do 26 lat), opiekunów SKKT wynosi 25 zł, ulgowa dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością 
oraz bezrobotnych wynosi 30 zł, dla emerytów wynosi 35 zł. SKŁADKA ROCZNA NORMALNA wynosi 55 zł. W przypadku nowo wstępujących 
obowiązuje wpisowe w wysokości 6 zł dla składki ulgowej za 25 zł, wpisowe dla ulgowych pozostałych wynosi 8 zł, wpisowe dla składki 
normalnej 15 zł.  Dla każdej wycieczki podany zostanie szczegółowy program na stronie www.myslowice.pttk.pl  i na tablicach ogłoszeń PTTK
Mysłowice. 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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