Komunikat nr 1
w sprawie

XXII Ogólnopolskiego Zlotu Przewodników Turystycznych PTTK
w Olkuszu

Komisja Przewodnicka ZG PTTK
Klub Przewodników Turystycznych „Ilkussia” przy Oddziale PTTK w Olkuszu
zapraszają
w dniach 20 – 22 kwietnia 2018 r. na Ziemię Olkuską
na zlot pod hasłem:
 Stare górnictwo srebra i ołowiu
 Jura Krakowsko – Częstochowska
 100 – lecie odzyskania przez Polskę niepodległości
 Łączy nas przewodnictwo turystyczne PTTK

Pragniemy pokazać obiekty historyczne i przyrodnicze:

MIASTA I MIEJSCOWOŚCI
●

OLKUSZ

[stare miasto z pozostałościami murów obronnych, średniowieczny
plan urbanistyczny]

●

SŁAWKÓW

[stare miasto górnicze, austeria]

●

BUKOWNO

[nowe miasto górnicze]

●

BOLESŁAW

[gmina górnicza]

●

KLUCZE

[klucze do pustyni]

ZAMKI
☼ Zamek w Sławkowie

[tajemnice biskupiego zamku?]

☼ Zamek w Rabsztynie

[ciekawa historia, 430 rocznica walki o koronę polską
między Habsburgami a Wazami, otwarcie sezonu
turystycznego w gminie Olkusz, Chata Kocjana]

☼ Zamek w Bydlinie

[zamek czy kościół?, miejsce bitwy Legionów Piłsudskiego]

☼ Zamek Pilcza w Smoleniu

[zobacz, gdzie tworzył Biernat z Lublina i skąd pochodziła
jedna z polskich królowych]

MUZEA
■

Muzeum Regionalne PTTK w Olkuszu

[jedno ze starszych muzeów w Polsce]

■

Muzeum Regionalne w Sławkowie

[ciekawa kolekcja lad cechowych]

■

Muzeum Afrykanistyczne w Olkuszu

[największa w Polsce kolekcja masek
afrykańskich]

■

Muzeum twórczości Władysława
Wołkowskiego w Olkuszu

[nie spodziewasz się takiego wiklinowego
designu]

■

Muzeum Kolekcja Minerałów Ziemi
Olkuskiej i Skamieniałości Jury Krakowsko
– Częstochowskiej w Olkuszu

[czy polska Jura jest jurą?]

■

Muzeum „Kopalnia Wiedzy” w Bukownie

[multimedialna ekspozycja urządzona na
miarę XXI wieku]

■

Muzeum Przyrodnicze w Smoleniu

[piękna ekspozycja Parków
Krajobrazowych województwa śląskiego]

■

Pustynne Centrum Informacji w Kluczach

[w nim dowiesz się o dwóch pustyniach]

KOŚCIOŁY
▲

Bazylika św. Andrzeja Apostoła
w Olkuszu

[kościół – muzeum, Organy Hansa Hummla z Norymbergii, słynny poliptyk olkuski, ………………………...]

▲ Kościół parafialny w Bolesławiu

[neogotyk wykonany przez Pawła Turbasa]

▲ Kościół parafialny w Sławkowie

[stąd pochodził Świętosław Milczący, który pomaga
„załatwić” wiele spraw]

PRZYRODA
□

Pustynia Błędowska

[największa pustynia w Europie, gwarantowane zjawisko mirażu]

□

Rezerwat Pazurek

[piękno i bogactwo Jury]

PS.
Jedzenie bardzo dobre, baza noclegowa również;
21.04 biesiada integracyjna (dyskdżokej już zamówiony).

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonania drobnych korekt w programie.

