
 

XXXI Ogólnopolski Rajd Leśników 

 „Śląsk nie taki czarny – kopalnia przygody” 

 

1. Trasa nr 14 „Szlakiem książąt i magnatów” 
2. Rodzaj trasy: autokarowa, piesza. 
3. Jednostka: Nadleśnictwo Kobiór 
4. Koszt uczestnictwa – 830 zł. 
5. Koordynator trasy: Anna Tarkowska 600 476 677 
6. Baza noclegowa: Hotel Texas, Żory ul. Katowicka 24,  http://hotel.zory.pl/ 

7. Liczba miejsc – 108 (2 trasy zmienne) 
8. Opis trasy: 

Dzień Opis 

12.06.2019 r.  Przyjazd do miejsca zakwaterowania od godziny 14.00 

19.00-22.00 kolacja 

13.06.2019 r. „Kopalnie i ogrody” 

7.00 – śniadanie 

8.00 – wyjazd z parkingu pod hotelem 

- Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego GUIDO w Zabrzu 

W 1855 r. hrabia Guido Henckel von Donnersmarck magnat i przemysłowiec założył w 

Zabrzu kopalnię węgla kamiennego. Kopalnia została nazwana od jego imienia - Guido. 

Obecnie w Kopalni Guido zamiast pokładów węgla wydobywa się turystykę, kulturę i 

rozrywkę - na poziomach 170 i 320 czeka na turystów moc atrakcji, których nie sposób 

zobaczyć nigdzie indziej. Aby przekonać się, jak wyglądała praca górnika, poznać historię 

górnictwa i jego współczesne oblicze, wystarczy włożyć kask, pobrać górniczą lampę i 

ruszyć na spotkanie podziemnej przygody! https://kopalniaguido.pl/index.php 

- Zabytkowa Stacja Wodociągowa "Zawada" w Karchowicach 

Wybudowana z inicjatywy rządu pruskiego w 1895 roku miała pomóc w rozwiązaniu 

palącego problemu zaopatrzenia w wodę pitną powstających zakładów oraz rozrastających 

się miast i osiedli w zachodniej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. 

Stacja była wielokrotnie rozbudowywana i modernizowana, a do 1967 roku bazowała na 

zespołach pompowych napędzanych parą wodną wytwarzaną w ogromnych kotłach. Dziś 

krystalicznie czysta woda czerpana m.in. z odwierconej w 1882 r. do głębokości ok. 200 m 

studni głębinowej pompowana jest do odbiorców przez elektryczne, nowoczesne agregaty. 

Monumentalne, zabytkowe urządzenia z epoki pary zachowały się do czasów 

współczesnych, a wszystkim chętnym przeniesienia się w czasie o sto lat wstecz - od 2004 r. 

udostępnione do zwiedzania. 

http://www.gpw-zawada.pl/ 

- Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie Mokrem 

Największy w Polsce ogród botaniczny istniejący od 2003 roku jako Związek Stowarzyszeń. 

Wśród kolekcji Ogrodu możemy zobaczyć: Kolekcję Sadowniczą tradycyjnych odmian drzew 

owocowych (jabłonie, wiśnie, grusze i śliwy), Kolekcję Edukacyjną Roślin Energetycznych 

http://hotel.zory.pl/
https://kopalniaguido.pl/index.php
http://www.gpw-zawada.pl/


(m.in. wierzby, proso rózgowe, słonecznik bulwiasty, róża bezkolcowa) oraz Kolekcję Roślin 

Ozdobnych. W tej ostatniej zachwyt wzbudza Ericarium (Kolekcja Roślin Wrzosowatych) 

oraz Kolekcja Dendrologiczna (z Sekcją Widnego Lasu, Rododendronów i Magnolii). Na 

Sośniej Górze, dawnym terenie wojskowym, należącym do jednostki rakietowej, znajduje się 

Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej (CEPiE) Śląskiego Ogrodu Botanicznego. 

Zachowano część dawnych obiektów wojskowych (bunkier-magazyn rakiet, centrum 

dowodzenia) i zaadaptowano do nowych celów; wybudowano także wieżę widokową. 

http://www.obmikolow.robia.pl/ 

ok. 19.00 kolacja w hotelu – dodatkowe atrakcje: nauka tańca, dyskoteka 

14.06.2019 „W krainie księżnej Daisy” 

7.00 śniadanie 

8.00 wyjazd z parkingu pod hotelem 

- Zamek w Pszczynie – dawna rezydencja magnacka rodu von Pless. 

Ostatnim właścicielem zamku był książę Hans Heinrich XV (1861-1938). Jego żoną była 

słynna z urody Angielka, Mary Theresa Olivia Cornwallis-West, księżna von Pless, nazywana 

Daisy (1873-1943). Po ślubie w Londynie przyjechała do Pszczyny i swoje pierwsze 

wrażenia zapisała w pamiętniku. "Znajdowały się tu hektary tarasów i ogrodów oraz wiele 

obojętnych rzeźb. Wspaniały porządek reprezentacyjnych przestrzeni z ciężkim bogactwem 

luksusu, ale bez komfortu i wygody, a nawet bez osobistej łazienki!".  

Dzisiejszy zamek w Pszczynie należy do nielicznych muzeów, które zachowały w 80% 

historyczne bogate wyposażenie. Podziwiać można wnętrza zamku, Zbrojownię oraz Stajnie 

Książęce.  

http://www.zamek-pszczyna.pl 

- Muzeum Prasy Śląskiej w Pszczynie 

Muzeum nosi imię Wojciecha Korfantego przywódcy śląskiego ludu, a także twórcy 

najpopularniejszych gazet polskich na Śląsku. W Muzeum znajduje się zrekonstruowany 

gabinet Wojciecha Korfantego (oryginalne sprzęty, zdjęcia, egzemplarze gazet itp.). 

Ekspozycję placówki stanowi ogromna ilość gazet i czasopism o treściach patriotycznych - 

budowanie świadomości narodowej polskiej Ślązaków. Bogatą ofertę uzupełniają 

ekskluzywne warsztaty tłoczenia na ręcznie czerpanym papierze. 

http://www.muzeumprasy.pl 

- Ośrodek Hodowli Żubrów i Edukacji Leśnej w Jankowicach 

Co wyjątkowego ma w sobie najstarsza w Europie hodowla żubrów? W czym tkwi jej 

fenomen? 

Odpowiedź znajdziesz w unikalnym rezerwacie „Żubrowisko” w Jankowicach. Początki 

hodowli żubrów pszczyńskich lasach sięgają roku 1865. Wtedy to książę pszczyński Jan 

Henryk XI Hochberg dokonał zamiany z carem Aleksandrem II, 20 jeleni z lasów 

pszczyńskich na 4  żubry z Puszczy Białowieskiej. 

25 marca 1945 roku teren dzisiejszego rezerwatu wraz z żyjącym tu stadem żubrów 

przeszedł w zarząd Nadleśnictwa Państwowego Pszczyna, Dyrekcji Lasów Państwowych 

Okręgu Śląsk w Bytomiu. W 1948 roku z inicjatywy leśników rozpoczęła się budowa  

rezerwatu o powierzchni 700 hektarów. Na tym terenie żubry przebywają do czasów 

obecnych. 

Król puszczy - żubr europejski jest gatunkiem tak starym jak nosorożce i mamuty, jego 

najstarsze szczątki pochodzą sprzed około półtora miliona lat. Jest jednym z najwcześniej 

namalowanych zwierząt, jego podobizny zdobią m.in.   jaskinie francuskiego Lascaux 

(datowanie około 15 000 p.n.e ). Ten ważący średnio 400 - 700 kg roślinożerca, zjada 

dziennie około 60 kg pożywienia. Smakuje mu prawie wszystko od traw, pędów i grzybów po 

gałązki i liście.  

http://www.kobior.katowice.lasy.gov.pl 

- Tyskie Browary Książęce – zwiedzanie browaru i muzeum wraz z degustacją piwa 

http://www.obmikolow.robia.pl/
http://www.zamek-pszczyna.pl/
http://www.muzeumprasy.pl/
http://www.kobior.katowice.lasy.gov.pl/


Tyskie Browary Książęce to miejsce niezwykłe. 

To perła architektury Śląska, a jednocześnie nowoczesny browar. Na przełom XIX i XX 

wieku przypada okres rozkwitu Tyskich Browarów Książęcych. To czas, kiedy Książę Jan 

Henryk XI Hochberg, prawdziwy wizjoner i ówczesny właściciel Browaru, rozwijał go, 

wprowadzając innowacyjne jak na owe czasy rozwiązania. Do dziś Tyskie Browary Książęce 

pozostają jednym z najbardziej nowoczesnych browarów w Europie. 

Pod koniec XIX wieku Tyski Browar należał do największych w Europie, a warzone w nim 

piwo – „Złoto Tychów” docierało do Wiednia, Berlina, Hamburga i Lipska… W okresie 

międzywojennym niewielkie ilości piwa trafiały nawet do Ameryki Południowej. 

https://zwiedzbrowar.pl/ 

ok. 19.00 kolacja w hotelu 

15.06.2019 8.00 – 9.00 śniadanie 

do 11.00 wykwaterowanie 

Przejazd na miejsce zakończenia Rajdu – Ogrodzieniec Podzamcze 42-440 Zamkowa 28 

https://www.zamek-ogrodzieniec.pl/ 

13.00-24.00 – zakończenie Rajdu 

 

Uwagi dodatkowe: 

1. Pobyt w bazach zakończy się śniadaniem w dniu 15 czerwca 2019 r., po czym uczestnicy (drużyna) własnym 
transportem wyjadą do miejsca zakończenia rajdu, tj. zamek w Ogrodzieńcu. 

2. Ewentualny nocleg z 15 na 16 czerwca 2019 r. każda z drużyn uzgadniać będzie indywidualnie – kosztu tego 
noclegu nie są ujęte w kosztach uczestnictwa. 

 

https://zwiedzbrowar.pl/
https://www.zamek-ogrodzieniec.pl/

