
 

XXXI Ogólnopolski Rajd Leśników 

 „Śląsk nie taki czarny – kopalnia przygody” 

 
1. Trasa nr 5 „Industrialny Śląsk” 
2. Rodzaj trasy: autokarowo, piesza 
3. Jednostka: Nadleśnictwo Katowice 
4. Koszt uczestnictwa: 970 zł. 
5. Koordynator trasy: Katarzyna Poloczek- 608 892 819 
6. Baza noclegowa: Hotel Trojak Mysłowice Stadionowa 11  http://hoteltrojak.pl/  
7. Liczba miejsc: 100 miejsc  ( 2 trasy zamiennie) 
8. Opis trasy: 
 

Dzień Opis 

12.06.2019 Przyjazd do miejsca zakwaterowania od godziny 1600. 
 
1900 – 2200 kolacja  

13.06.2019 „Katowice dla odmiany” 
 
700 – śniadanie 
800 – wyjazd z parkingu pod hotelem 
 
- Zwiedzanie   Strefy kultury    
http://www.mckkatowice.pl/pl/strefa-kultury/24/ :  
 
Katowice to tylko szyby kopalniane, familoki i hałdy węgla? Nic bardziej mylnego. Wizyta w 
Muzeum Śląskim wraz z wjazdem na wieżę widokową, Narodowa Orkiestra Symfoniczna 
Polskiego Radia (NOSPR), Międzynarodowe Centrum Kongresowe wraz z zielonymi 
tarasami -rozwieją ten stereotyp i pokażą Ci drugie, a nawet trzecie  oblicze tego miasta. 
 
- Ślonski łobiod – no bo być na Śląsku i nie skosztować śląskiej kuchni to grzych! 
 
-  Zwiedzanie  Nikisza  
 Wędrówka po Nikiszowcu pozwoli nam przenieść się o kilkadziesiąt lat wstecz, w świat 
górniczej przeszłości i tradycji miasta. To ten kawałek Śląska, gdzie w niedzielę na stole 
króluje ślonski łobiod, a Barbórka to święto najważniejsze. W architekturze króluje czerwona 
cegła i typowa śląska zabudowa, charakterystyczna dla śląskich osiedli robotniczych. By 
poczuć prawdziwą atmosferę Nikiszowca, najlepiej odwiedzić również podwórka budynków 
mieszkalnych. 
http://www.nikiszowiec.com.pl/  
 

http://hoteltrojak.pl/
http://www.mckkatowice.pl/pl/strefa-kultury/24/
http://www.nikiszowiec.com.pl/


 
 
ok.1900 -2000 wieczór integracyjny z kolacją w hotelu 
  

14.06.2019  
„Europejski Szlak dziedzictwa Przemysłowego- Szlak Zabytków Techniki 
Województwa Śląskiego” 
 
700 – śniadanie 
800 – wyjazd z parkingu pod hotelem 
 
- Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego GUIDO w Zabrzu 
tu poczujesz się jak górnik. Zjazd górniczą szolą, która w kilkadziesiąt sekund zwiezie Cię na 
poziom 170 m pod ziemią, wędrówka wąskimi i ciemnymi górniczymi chodnikami, gdzie 
zobaczysz prawdziwe pokłady węgla kamiennego, stajnie dla koni, które pracowały w 
kopalni, dzięki efektom multimedialnym dowiesz się co zagrażało pracującym pod ziemią, 
dotrzesz 320 m pod ziemię i zapoznasz się z maszynami i sprzętem jakimi posługiwali się 
górnicy. Czeka Cię niesamowity przejazd jedyną na świecie, udostępnioną turystom, 
podwieszaną kolejką podziemną na odcinku 400 metrów. Swą kopalnianą przygodę 
zakończysz w najgłębiej położonym PUBie.  
https://kopalniaguido.pl/index.php  
 
- przejazd na Hamerlę – wizyta na trutowisku i powierzchnia po  rekultywacji po szkodach 
górniczych ,posiłek  
 
- Tyskie Browary Książęce – zwiedzanie browaru i muzeum wraz z degustacją piwa - 
największy browar w Polsce, który oprócz 400-letniej historii i doskonale zachowanej 
architektury może pochwalić się najnowocześniejszą technologią. Zwiedzisz to niezwykłe 
miejsce, poznasz jego historię, ludzi, którzy dzięki swojej pasji stworzyli produkt 
rozpoznawalny na świecie, dowiesz się co nieco o tym jak powstaje piwo,    a na końcu 
wychylisz kufel złocistego napoju, bo degustacja piwa jest wpisana w program zwiedzania 
browaru  
https://zwiedzbrowar.pl/  
 

https://kopalniaguido.pl/index.php
https://zwiedzbrowar.pl/


 
 
 
ok.1900 -2000 wieczór integracyjny z kolacją w hotelu 
 

 
15.06.2019 

 
800 – 930 – śniadanie  
 
do 1100 - wykwaterowanie 
 
Przejazd na miejsce zakończenia Rajdu – Ogrodzieniec Podzamcze 42-440 Zamkowa 28 
https://www.zamek-ogrodzieniec.pl/  
 
1300 -  2200  -  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://www.zamek-ogrodzieniec.pl/

