
PROGRAMY WYCIECZEK

PSZCZYNA ORAZ ZAGRODA 
ŻUBRÓW W JANKOWICACH

→ Turnus I – 6-10 lipca
→ Turnus III – 20-24 lipca
→ Turnus V – 3-7 sierpnia

Miasto Pszczyna usytuowane jest w południowej części województwa śląskiego,
przy  drodze  wiodącej  z  centralnej  Polski  w  Beskidy.  Od  wieków biegł  tędy  szlak
kupiecki z Krakowa w stronę Europy Południowej, co znacząco wpłynęło na rozwój
ówczesnej  osady.  Pszczyna ściśle  związana jest  z  książęcymi  rodami  Promnitzów
oraz Hochbergów, którzy przyczynili się do rozwoju miasta, poprzez udpostępnienie
komunkiacyjne  ziem  Księstwa  Pszczyńskiego,  rozwój  lokalnego  przemysłu
oraz gospodarkę  leśną.  W  celu  podniesienia  atrakcyjności  łowieckiej  okolicznych
lasów,  sprowadzili  żubry,  które  do  dziś  możemy  obserwować  w pszczyńskiej
zagrodzie.

Podczas wycieczki sprawdzimy gdzie mieszkała rodzina książęca, spotkamy się
na rynku z Księżną Daisy von Pless, przejdziemy pięknym pałacowym parkiem w stylu
angielskim,  pełnym zakamarków i  ścieżek.  Następnie  ruszymy do Jankowic,  gdzie
znajduje  się  Rezerwat  “Żubrowisko”  -  wydzielony  w  tzw.  Puszczy  Pszczyńskiej
ogrodzony  teren,  na  którym żyje  obecnie  130  żubrów.  Wokół  rezerwatu  prowadzi
ścieżka edukacyjna, dzięki której poznamy historię i zwyczaje tych zwierząt.

BESKID MAŁY – MAGURKA I CZUPEL

→ Turnus I – 6-10 lipca
→ Turnus III – 20-24 lipca
→ Turnus V – 3-7 sierpnia

Niewielkie  powierzchniowo  pasmo  górskie,  oddzielone  jest  od  Beskidu
Śląskiego  szeroką  Bramą Wilkowicką,  od  południa  zaś  Kotliną  Żywiecką  za  którą
widać  Beskid  Żywiecki.  Przełom rzeki  Soły  dzieli  Beskid  Mały  na  Grupę  Magurki
Wilkowickiej oraz tzw. Góry Zasolskie.

Wycieczkę  rozpoczniemy  przejazdem  do  miejscowości  Wilkowice-Bystra.
Przed nami  2-godzinny  spacer  szlakiem  turystycznym  na  Magurkę  Wilkowicką.
Po dotarciu  na  szczyt  odpoczniemy  przy  schronisku.  Natępnie  ruszymy  w  stronę
Czupla  –  najwyższego  szczytu  Bekidu  Małego  (933  mnpm)  i  zejdziemy
do Międzybrodzia  Bialskiego,  położonego  nad  malowniczym  Jeziorem
Międzybrodzkim.  W  drodze  powrotnej  zatrzymamy  się  na  chwilę  przy  zaporze
w Porąbce – najstarszym obiekcie w Zespole Elektrowni Wodnych Porąbka-Żar.



BESKID ŻYWIECKI – HALA BORACZA

→ Turnus II – 13-17 lipca
→ Turnus IV – 27-31 lipca
→ Turnus VI – 10-14 sierpnia

Beskid  Żywiecki  to  drugie  po  Tatrach  najwyższe  pasmo  górskie  w  Polsce.
Składa  się  z  dwóch  części:  zachodniej  nazywanej  Beskidem  Orawsko-Żywieckim
i wschodniej,  do  której  należy  Pasmo  Babiogórskie,  Działy  Orawskie  i  Pasmo
Orawsko-Podhalańskie. Najwyższym szczytem jest Babia Góra (1725 mnpm). 

Plan  naszej  wycieczki  skupia  się  na  centralnej  części  Beskidu  Żywieckiego.
Dojedziemy  do  Węgierskiej  Górki,  gdzie  zatrzymamy  się  na  chwilę  przy  jednym
z pięciu  schronów  bojowych  z  okresu  II  wojny  światowej,  których  zadaniem
była obrona  granicy  polskiej  przed  wdarciem  wojsk  niemieckich.  Po  tej  krótkiej
przerwie  rozpoczniemy  wędrówkę  na  Halę  Boraczą  –  rozległą  pasterską  polanę
z pięknymi  widokami  oraz  sympatycznym  schroniskiem  serwującym  pyszne
jagodzianki.  W ramach  regeneracji  sił  rozpalimy  tu  ognisko  i  wspólnie  upieczemy
kiełbaski. Po posileniu się i odpoczynku, ruszymy w dolinę do autokaru.

DOLINKI PODKRAKOWSKIE

→ Turnus II – 13-17 lipca
→ Turnus IV – 27-31 lipca
→ Turnus VI – 10-14 sierpnia

Park  Krajobrazowy  “Dolinki  Krakowskie”  to  bardzo  popularne  miejsce
spacerowe  wsród  mieszkańców  Krakowa  oraz  mekka  wspinaczy  skałkowych.
Park zajmuje  dość  sporą  powierzchnię  obejmując  siedem  dolin.  Znajdziemy
tu malownicze  foirmacje  skalne  powstałe  w  wyniku  wymywania  skał  wapiennych
przez wodę. Szlaki turystyczne przecinające dolinki nie stanowią żadnych trudności
technicznych, a wszechobecna zieleń przyrody pozwala na regenerację sił.

Podczas  wycieczki  zajrzymy  do  Doliny  Kobylańskiej,  która  jest  perłą
wśród podkrakowskich  dolinek.  Bajkowa  atmosfera  pozwala  na  wypoczynek,
nieforsowny  spacer  jest  atrakcją  dla  każdego.  Następnie  wejdziemy  w  Dolinę
Będkowską,  najdłużą  z  tutejszych  dolinek.  Podczas  wędrówki  jej  urokliwym
fragmentem między skałkami o ciekawych nazwach, dotrzemy do wodospadu Szum,
największego na Jurze, by na koniec odpocząć przy gospodarstwie agroturystycznym
Brandysówka.


