Program wycieczek dydaktyczno-krajoznawczych dla
technikum
/Opracowany przez Ilon Otrz sek
w celu wdro enia do realizacji
w Zespole Szkó" Mechaniczno-Samochodowych w Zabrzu/

Wycieczki dydaktyczno-krajoznawcze stanowi wa ny element wychowawczy ka dej szko y.
Umo liwiaj nauczycielom poznanie uczniów na gruncie pozaszkolnym, co mo e prowadzi
do lepszego kontaktu wychowawców z uczniami, jak równie sprzyja integracji klasy.
Turystyka i krajoznawstwo w szkole mog by dla ka dego ucznia szans na zaspokojenie
ciekawo#ci otaczaj cego #wiata, na poznanie kolejno w asnego otoczenia, regionu, a pó$niej
ciekawych zak tków kraju - w my#l naczelnej zasady pracy krajoznawczej: „poznawanie
kraju i #wiata rozpoczynamy od w asnego #rodowiska”.
Krajoznawstwo i turystyka maj na celu:
-

poszerzenie wiedzy zdobywanej w czasie zaj) lekcyjnych i rozwijanie aktywno#ci
poznawczej,
poznanie kraju ojczystego i pog )bienie wi)zi uczuciowych z nim,
kszta towanie szacunku dla osi gni) kulturalnych i gospodarczych Polski, a
szczególnie województwa #l skiego i „ma ej ojczyzny”,
upowszechnienie form aktywnego wypoczynku, w tym turystyki kwalifikowanej,
kszta towanie zasad #wiadomej dyscypliny i harmonijnego wspó ycia w zespole,
yczliwo#ci i uprzejmo#ci,
wdra anie do racjonalnego i kulturalnego sp)dzania wolnego czasu,
poprawianie sprawno#ci fizycznej i stanu zdrowia przez kontaktowanie si) z natur ,
wdra anie do przestrzegania zasad ochrony przyrody i wp ywu cz owieka na
#rodowisko.

Zadaniem „Programu wycieczek dydaktyczno-krajoznawczych” jest przedstawienie
propozycji zaj) , których celem jest poznanie wybranych atrakcji turystycznych Zabrza,
GOP, Beskidu 0l skiego i Ma ego. Propozycje uwzgl)dniaj poznanie niektórych rezerwatów
i parków krajobrazowych na w/w obszarach.
Wi)kszo# propozycji mo e by jednocze#nie zaj)ciami dydaktycznymi z biologii, ochrony
#rodowiska, historii, geografii oraz pomoc przy realizacji #cie ek przedmiotowych z zakresu
edukacji regionalnej.
Do realizacji programu mo na w czy uczniów, którzy mog udoskonali swoje
umiej)tno#ci organizacyjne w zakresie:
- przygotowania szczegó owego planu wycieczki,
- wykonania kosztorysu,
- przygotowania informacji o ciekawych miejscach, zabytkach i atrakcjach
z wykorzystaniem internetu.
Nadrz)dnym celem nauczycieli jest zapewnienie m odzie y bezpiecze5stwa w czasie ka dych
zaj) w terenie. Obecnie obowi zuje Rozporz dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z
dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne
przedszkola, szko y i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516).
Zapewnienie opieki i bezpiecze5stwa przez szko ) uczniom podczas wycieczek i imprez
odbywa si) w sposób okre#lony w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 18
stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 i Nr 102, poz. 115) i
ustawy o systemie o#wiaty.
„Program wycieczek dydaktyczno-krajoznawczych dla technikum” zosta podzielony na
3 etapy:
- Etap I – klasa I – wycieczki po Zabrzu,
- Etap II – klasa II – wycieczki po GOP – okolice Zabrza,
- Etap III – klasa III – wycieczki w Beskid Ma y i 0l ski,
Na wszystkich etapach propozycje dotycz trzech wycieczek – dwóch pieszych
z wykorzystaniem komunikacji miejskiej lub PKP i jednej autokarowej.

ETAP I
WYCIECZKI PO ZABRZU
Realizacja w klasach pierwszych
Propozycje:
1. Do Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” w Zabrzu,
ul. Wolno#ci 410 ,tel. 032 3701127.
Cele:
-

zapoznanie z tradycjami górnictwa na Górnym 0l sku, a szczególnie w Zabrzu, gdy
kopalnia Luiza by a jedn z najwi)kszych i najwa niejszych w Europie,
- pokaz dzia ania parowej maszyny wyci gowej z 1915 r. („cud zabrza5skiej techniki”),
- spacer po obiektach i zabudowaniach nadszybia kopalnianego,
- zwiedzanie podziemi dawnej kopalni „Królowa Luiza” przy ulicy Sienkiewicza, w
tym pokaz dzia ania niektórych maszyn i urz dze5 górniczych oraz przejazd
podziemn kolejk górnicz .
Uczniowie zwiedzaj skansen z przewodnikiem, a przed wej#ciem do kopalni ubieraj
kaski i odzie ochronn . Imprez) mo na zako5czy w podziemnej kawiarni.
Koszt obejmuje zakup biletu i op at) za przewodnika.
www.luiza.zabrze.pl

2. Do kompleksu lasów w Zabrzu - Rokitnicy: przej#cie przyrodnicz #cie k
edukacyjno-rekreacyjn „Gajdzikowe Górki”.
Cele:
-

zapoznanie z atrakcyjnymi terenami le#nymi i rolniczymi Zabrza,
pog )bienie wiedzy przyrodniczej,
poznanie przesz o#ci wsi Rokitnica,
relaks w plenerze.

Podczas waloryzacji przyrodniczej Zabrza wyznaczono w granicach administracyjnych
miasta 52 powierzchnie cenne przyrodniczo, na których stwierdzono wyst)powanie 405
gatunków ro#lin naczyniowych oraz 95 gatunków ptaków l)gowych. Nie jest wi)c Zabrze
tak zdegradowane, jak by si) wydawa o. Proponowane zaj)cia s jedn z wielu
mo liwo#ci poznania atrakcyjnych terenów zielonych.
0cie ka „Gajdzikowe Górki” rozpoczyna si) i ko5czy na p)tli autobusowej w Zabrzu –
Rokitnicy. Jej d ugo# wynosi 4,5 km. Przej#cie ca ej trasy krokiem spacerowym zajmuje
oko o 1,5 godziny, a w po czeniu z zaj)ciami dydaktycznymi 3 godziny. Na #cie ce
wyznaczono 6 pól obserwacyjnych, umo liwiaj cych poznanie wa nych #rodowisk
przyrodniczych. Spacer na „Gajdzikowe Górki” jest atrakcyjny o ka dej porze roku.
Szczegó owy opis atrakcji przyrodniczych tej okolicy zawiera znakomite opracowanie
wydane w 2004 r. - P. Cempulik, M. Sochacka, W. Jy a, T. B. Harda#: ”Gajdzikowe
Górki. Przyrodnicza #cie ka edukacyjno- rekreacyjna w Zabrzu - Rokitnicy”. Pozycja ta
znajduje si) w bibliotece szkolnej.

3. Wycieczka autokarowa „Zabrze jakiego nie znamy”
Cele:
-

zapoznanie m odzie y z najcenniejszymi zabytkami architektury przemys owej
i sakralnej Zabrza,
rozbudzenie uczu patriotycznych i identyfikacji z „ma ojczyzn ”,
pokazanie jak wiele mo emy si) nauczy o naszym mie#cie, które cz)sto tylko
pobie nie znamy.

Program:
- szyb wodny i nadszybie dawnej kopalni Concordia, szyb „Maciej” jako przyk ad
rewitalizacji zabytku przemys owego,
- kapliczka szwedzka i pó$nobarokowa rze$ba #w. Jana Nepomucena przy
ul. Staromiejskiej jako najstarsze przydro ne zabytki sakralne Zabrza,
- ko#ció #w. Józefa – najwybitniejszy zabrza5ski zabytek jako przyk ad wybitnej
architektury sakralnej w Europie,
- ko#ció #w. Anny jako przyk ad zabytku neoroma5sko – neogotyckiego,
- Cmentarz Jydowski ul. Cmentarna – niezwyk a nekropolia, b)d ca dowodem
wielokulturowo#ci Zabrza,
- „stalowy dom” przy ul. Cmentarnej,
- osiedle robotnicze Borsigwerk w Biskupicach jako przyk ad dobrego za o enia
urbanistycznego i przyk ad „zamkni)tego #wiata” stworzonego dla robotników
pobliskich zak adów koncernu Borsig,
- ruiny „Domu Kawalera” w Biskupicach, b)d ce niegdy# atrakcj wielu filmów o
dziejach Górnego 0l ska,
- „Szwajcaria Biskupicka” – przejazd ciekawym odcinkiem szosy w rejonie Biskupic.
Czas trwania imprezy ok. 5-6 godzin. Zaj)cia w terenie mog by równie zrealizowane w
formie zwiedzania wybranych miejsc.
Program wycieczki zosta opracowany na podstawie materia ów p. Dariusza
Walerja5skiego, prezesa Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Zabrzu.

ETAP II
WYCIECZKI PO GOP – OKOLICE ZABRZA
Realizacja w klasach drugich

Istotn rol) w organizowaniu wyjazdów odgrywaj ich koszty, dlatego w propozycjach dla
klas drugich program uwzgl)dnia zaj)cia, których zrealizowanie jest mo liwe przy
wykorzystaniu dobrej komunikacji miejskiej. Wielu uczniów posiada bilety miesi)czne na
województwo #l skie (miasta obj)te KZK GOP), dla nich wi)c przejazdy s bezp atne. Mo na
te zakupi tzw. bilet ulgowy jednodniowy lub wynaj autokar.

Propozycje:
1. Do rezerwatu przyrody „Segiet” w Tarnowskich Górach.
Cele:
-

poznanie ciekawych miejsc Górnego 0l ska zwi zanych z histori górnictwa i
hutnictwa,
przej#cie #cie k dydaktyczn w rezerwacie „Segiet”,
próba identyfikacji napotkanych ro#lin i zwierz t,
zwiedzanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Dolomity Sportowa Dolina”.

Program:
Dojazd autobusem miejskim do Rept (przystanek ul. D uga), st d doj#cie niebieskim
Szlakiem Powsta5ców 0l skich do rezerwatu (ok. 1,5 km). W Lesie Segieckim mo emy
przej# przyrodnicz #cie k dydaktyczn o d ugo#ci 3,8 km z 8 polami obserwacyjnymi.
Mo emy te kontynuowa w)drówk) szlakiem niebieskim przez #rodek rezerwatu
pi)knym lasem bukowym na Srebrnej Górze, obserwuj c #lady dawnej eksploatacji
górniczej. Po przej#ciu ok. 1,8 km dojdziemy w pobli e kompleksu „Dolomity Sportowa
Dolina” – oznaczone doj#cie drog za lasem w lewo bez szlaku. Czas pobytu w
kompleksie mo na dostosowa do zainteresowa5 m odzie y – istnieje mo liwo# np.
wypo yczenia rowerów.
Nast)pnie kontynuujemy w)drówk) ulic Blachówka w Suchej Górze, sk d po przej#ciu
ok. 1 km dojdziemy do przystanku autobusowego. Czas trwania – od 3 do 4 godzin.
Proponowana wycieczka jest najatrakcyjniejsza od wiosny do jesieni, szczególnie
polecana dla klas technikum o specjalno#ci architektura krajobrazu.
Materia y:
1) P. Cempulik, R. Dobosz: 0cie ka dydaktyczna na Garbie Tarnogórskim. Las
Segiecki. Katowice 1997,
2) Mapa turystyczno- krajoznawcza: Lasy bytomskie i okolice. Opracowa : Leonard
K os, Bytom 1997,
3) E. Wieczorek: Bytom i okolice. Przewodnik turystyczny. Bytom 2001,
4) www.kzkgop.com.pl
5) www.dsd.pl.

2. Do Sztolni Czarnego Pstr ga w Tarnowskich Górach.
Cele:
- przybli enie najstarszych tradycji górnictwa rud cynku i o owiu na 0l sku,
- przeja d ka odziami w sztolni,
- przej#cie atrakcyjnymi szlakami w pi)knym Parku Repeckim.
Program:
Autobusem miejskim doje d amy do przystanku Repty – ul. D uga. St d niebieskim
Szlakiem Powsta5ców 0l skich udajemy si) w lewo i po przej#ciu 3,5 km dochodzimy do
po o onej w rozleg ym prawie 200-hektarowym Parku Repeckim Sztolni „Czarnego
Pstr ga”. Atrakcj jest przep yni)cie odziami 600-metrowego odcinka starej sztolni
odwadniaj cej mi)dzy szybami „Ewa” i „Sylwester”. Przewodnik przeprawia turystów od
szybu do szybu pchaj c odzie i snuj c opowie#ci górnicze.
Sztolnia dla wycieczek grupowych jest czynna ca y rok – rezerwacja w BORT –
Stowarzyszenie Mi o#ników Ziemi Tarnogórskiej, tel. 032 285 49 96. Temperatura w
sztolni ok. +10° C.

Wracamy niebieskim szlakiem w kierunku Rept do przeci)cia z czerwonym Szlakiem
Husarii Polskiej (2,5 km). St d skr)caj c w prawo po 4 km dochodzimy malownicz le#n
drog do miejscowo#ci Górniki. Powrót do Zabrza z przesiadk autobusami miejskimi.
Mo emy te wróci bezpo#rednio ze Sztolni do Rept.
Koszt obejmuje zakup biletu i op at) za przewodnika.
www.kopalniasrebra.pl/SZTOLNIA.asp

3. Wycieczka autokarowa Piekary 0l skie – Radzionków.
Cele:
-

przybli enie tradycji religijnych i powsta5czych Górnego 0l ska,
pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bo ej Piekarskiej,
spacer odcinkiem niebieskiego Szlaku Powsta5ców 0l skich w okolicach Kopca
Wyzwolenia,
zwiedzanie Muzeum Chleba w Radzionkowie.

Program:
W trakcie zaj) wyjazdowych czymy poznanie kilku atrakcji w pobli u Zabrza, które s
jednocze#nie znakomitym przyczynkiem do pog )bienia edukacji regionalnej m odzie y.
Imprez) rozpoczynamy od poznania jednego z najwa niejszych miejsc pielgrzymkowych
w Polsce – o#rodka kultu maryjnego 0l zaków z obrazem Matki Boskiej Sprawiedliwo#ci
i Mi o#ci Spo ecznej w Piekarach 0l skich. Zwiedzamy neoroma5ski ko#ció parafialny
Naj#wi)tszej Marii Panny i #w. Bart omieja z lat 1842-49, maj cy od 1962 r. status
bazyliki mniejszej. Obok sanktuarium mo emy zobaczy wzgórze z dró kami
kalwaryjskimi i neogotyckim ko#cio em oraz cudowne $róde ko.
Nast)pnie podje d amy w pobli e Kopca Wyzwolenia usypanego w latach 1932-37 dla
uczczenia 250 rocznicy przemarszu wojsk Jana III Sobieskiego pod Wiede5 i trzech
powsta5 #l skich. Wchodzimy na szczyt kopca, sk d podziwiamy rozleg panoram)
GOP-u, mo emy opowiedzie o tradycjach powsta5 #l skich (1919-1921).
Ostatnim punktem programu jest zwiedzanie prywatnego Muzeum Chleba w
Radzionkowie, gdzie najwi)ksz atrakcj jest mo liwo# samodzielnego wypieku
pieczywa. Ide muzeum jest kultywowanie i uczenie szacunku do chleba oraz zwi zanych
z nim polskich tradycji. Twórc i dyrektorem Muzeum jest Piotr Mankiewicz, dzi)ki jego
pasji kolekcjonerskiej zgromadzono kilka tysi)cy eksponatów. W trakcie 2-godzinnego
zwiedzania ogl da si) równie 20-minutowy film o chlebie. Istnieje mo liwo#
zako5czenia zwiedzania przy herbacie i cie#cie w stylowej góralskiej bacówce.
Adres Muzeum Chleba:
ul. Zofii Na kowskiej 5
41-922 Radzionków, tel. 032 3871760
Czas trwania: oko o 6-7 godzin.
Koszt obejmuje op at) za autokar i bilet do Muzeum Chleba.
Materia y:
1) E. Wieczorek: Bytom i okolice. Przewodnik turystyczny. Bytom 2001,
2) L. Szaraniec: Górny 0l sk. Przewodnik, Warszawa 1997, (dost)pny w bibliotece
szkolnej)
3) www.muzeum-chleba.pl

ETAP III
WYCIECZKI W BESKID MA3Y I 4L5SKI
Realizacja w klasach trzecich

Dwa pierwsze wyjazdy z wykorzystaniem komunikacji PKP. Grupom powy ej 10 osób
przys uguje ulga 50% na przejazdy poci gami osobowymi i pospiesznymi. Podanie do
PKP nale y jednak przed o y 48 godzin wcze#niej. Mo na równie pojecha autokarem.
Wycieczki w terenie górskim (grupy powy ej 9 osób) musz by prowadzone przez
przewodnika beskidzkiego.

Propozycje:
1. Wycieczka górska w Beskid Ma y: Magurka Wilkowicka (909m n.p.m.)
Cele:
-

poznanie atrakcji krajoznawczych Pasma Czupla i Magurki Wilkowickiej w Parku
Krajobrazowym Beskidu Ma ego,
podziwianie panoram górskich z Magurki,
zapoznanie z histori schroniska na Magurce,
relaks na #wie ym powietrzu,
zwiedzanie zabytkowego drewnianego ko#ció ka w Mikuszowicach.

Program:
Poci giem doje d amy do Bielska Bia ej G ównej. St d k adk nad szos dochodzimy do
przystanku autobusów miejskich przy ulicy Warszawskiej. Autobusem doje d amy do
Straconki –przystanek Le#niczówka. St d szlakiem zielonym idziemy na szczyt Magurki
ok. 1,5 godziny (4,3 km, 520 m ró nicy wzniesie5) Dwukrotnie przecinamy szos), która
serpentynami wznosi si) na Prze )cz Przegibek. Dochodzimy do schroniska PTTK na
Magurce (909 m n.p.m.) Tu podziwiamy rozleg e panoramy. Ze schroniska czerwonym
szlakiem schodzimy przez Rogacz w ci gu niespe na 2 godzin do Bielska Bia ejMikuszowic – przystanek PKP (4,6 km). Czas przej#cia w sumie 3,5 godziny.
Proponowana wycieczka jest najta5szym wyjazdem w Beskidy. Koszt przejazdu obejmuje
zakup biletów na poci g i autobus.
Materia y:
1) A. Matuszczyk: Beskid Ma y. Przewodnik, Warszawa-Kraków, 1981
2) www.mzkb-b.internetdsl.pl/main.htm

2. Wycieczka górska w Beskid 0l ski: Szyndzielnia (1022m n.p.m.) i Klimczok
(1117m n.p.m.)
Cele:
-

poznanie atrakcji krajoznawczych Pasma Klimczoka w Parku Krajobrazowym
Beskidu 0l skiego,
propagowanie turystyki kwalifikowanej – zdobywanie punktów do Górskiej Odznaki
Turystycznej,
relaks na #wie ym powietrzu,
uwra liwienie m odzie y na pi)kno przyrody.

Program:
Poci giem doje d amy do Bielska Bia ej, st d autobusem miejskim do Olszówki Górnej
(ko5cowy przystanek). Tu zaczynaj si) szlaki na Szyndzielni). Podchodzimy krótko
szlakiem zielonym do schroniska na D)bowcu, a nast)pnie szlakiem czerwonym (5 km,
610 m ró nicy wzniesie5) w ci gu 2 godzin dochodzimy do schroniska PTTK na
Szyndzielni. Mo na równie wjecha kolejk gondolow - st d do schroniska tylko 10
minut. Nast)pnie udajemy si) na szczyt Klimczoka szlakiem ó tym, zej#cie na siod o,
postój w schronisku PTTK pod Klimczokiem i powrót na Szyndzielni) szlakiem
czerwonym – w sumie ok. 4 km. Do Olszówki schodzimy od górnej stacji kolejki
szlakiem zielonym (3,5 km). Powrót autobusem do dworca PKP w Bielsku Bia ej.
Wypad bez dojazdu i odpoczynków zajmuje 4-5 godzin.
Koszt imprezy obejmuje zakup biletów na poci g, autobus, a w przypadku korzystania z
kolejki równie na przejazd.
Materia y:
1) M. Bara5ski: Beskid 0l ski. Pasma Klimczoka i Równicy. Przewodnik turystyczny.
Warszawa 1995
2) www.kolej-szyndzielnia.pl

3. Wycieczka autokarowa – tzw. „Du a p)tla beskidzka”
Trasa: Skoczów – Ustro5 – Wis a – Kubalonka – Istebna – Koniaków – Ochodzita – Szare
– Milówka – W)gierska Górka – Jywiec – Bystra – Bielsko Bia a
Cele:
- poznanie atrakcji krajoznawczych Parku Krajobrazowego Beskidu 0l skiego,
- przybli enie folkloru górali beskidzkich,
- wskazanie roli W)gierskiej Górki w czasie II wojny #wiatowej,
- przejazd widokowymi drogami górskimi,
- zapoznanie z panoram ze szczytu Ochodzitej.
Program:
- Ustro5 – przejazd przez centrum, w pobli u Muzeum Hutnictwa i Ku$nictwa,
- Wis a – spacer po centrum, Muzeum Beskidzkie, ko#ció ewangelicki,
- Prze )cz Kubalonka – zabytkowy ko#ció drewniany #w. Krzy a z 1779 r.,
- Istebna – ko#ció parafialny p.w. Dobrego Pasterza z 1794 r., tablica Kukuczki,
cmentarz, Muzeum Regionalne w chacie Jana Kawuloka z pokazem gry na
instrumentach pasterskich,
- Koniaków – Muzeum Koronek w domu Marii Gwarek,
- Ochodzita (894 m n.p.m.) – 15-minutowe wej#cie na najlepszy punkt widokowy w
Beskidzie 0l skim i omówienie panoramy,
- W)gierska Górka - zwiedzanie Fortu W)drowiec – „Westerplatte Po udnia”,
- Jywiec – zwiedzanie z zewn trz Starego Zamku i Pa acu Habsburgów, spacer po
Parku Jywieckim, rynek i konkatedra Nawiedzenia NMP.
Bardzo bogaty w atrakcje wyjazd, jej program szczegó owy mo na dostosowa do pogody
i zainteresowa5 m odzie y. Wiele obiektów ogl da si) z okien autokaru, ale warto o nich
opowiedzie , jak równie wskaza widoczne szczyty górskie. Czas wolny na posi ek
mo na zorganizowa po zej#ciu z Ochodzitej w karczmie regionalnej lub nieco dalej pod
Koczym Zamkiem.

Materia y:
1) W . Sosna: Dooko a Beskidu 0l skiego, Katowice 1992
2) Beskidzkie P)tle. Materia y szkoleniowe dla Ko a Przewodników Turystycznych
PTTK Oddzia Bytom, Bytom 2005
3) W . Sosna, A. Sikora: Ustro5, Wis a, Szczyrk i okolice. Przewodnik, Warszawa 1977
4) Adresy internetowe poszczególnych miejscowo#ci.
Wszystkie materia y wymienione w programie znajduj si) w posiadaniu autora i mog by
udost)pnione na yczenie nauczycieli.
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