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Wyjazd Inauguracyjny Kursu OT 

 

Plan wyjazdu:  

Wyjazd:  

Zbiórka w sobotę, 25. października 2014 r. o godz. 4:30 na Dworcu PKP Warszawa 
Centralna  
Jedziemy pociągiem z Warszawy Centralnej do Krakowa (odjazd 4:58 pociąg SMOK 
WAWELSKI– przyjazd 08:25), dalej komunikacją miejską do Białego Kościoła ( przyjazd 
ok. 10:00). 

Powrót:  

W niedzielę, 26. października 2014 r. godź. 22.03 na Dworzec PKP Warszawa 
Centralna.  

Bilety: 

Zapewnia organizator 

Charakter wyjazdu:  

Krajoznawczy, pieszy, kursowy 

Program:  

sobota:  Kraków - Biały Kościół – Ojców – Pieskowa Skała - Olkusz     (22 OTP) 
niedziela:  Olkusz -  Rodaki – Ryczów – Ogrodzieniec – Zawiercie    (15 OTP) 

Atrakcje:   

- Ojcowski Park Narodowy:  ruiny zamku w Ojcowie, Jaskinia Łokietka, Centrum 
Edukacyjno-Muzealne OPN, Maczuga Herkulesa, Pieskowa Skała  
- Ogrodzieniec: zamek XIV w., grodzisko XIII w., sanktuarium MB Skałkowej  
- Inne: Olkusz, Pustynia Błędowska (?), kościół w Rodakach, strażnica w Ryczowie  

Szacunkowy koszt:  

ok. 175 zł (osoby ze zniżką 150 zł)   
Cena obejmuje przejazdy, nocleg, bilety wstępu, obiadokolację i śniadanie  
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Ekwipunek: 

Sprzęt 

− plecak  

Ubranie  

− wygodne, rozchodzone buty, dobrze zaimpregnowane  
− ciepły sweter, polar albo bluza 
− kurtka przeciwdeszczowa lub peleryna, parasol 
− strój do spania  
− bielizna, skarpety 
− czapka, szalik, rękawiczki,  
− okulary przeciwsłoneczne  
− chustka lub czapeczka chroniąca przed słońcem/wiatrem 

Inne  

− pieniądze  
− dokumenty (szczególnie uprawniające do zniżek np. legitymacja studencka, 

legitymacja PTTK, itp.)  
− leki osobiste, kosmetyczka (tylko nie za ciężka),  
− ręcznik  
− papier toaletowy, chusteczki higieniczne  
− kompas i mapa (polecana mapa Jura Krakowsko- Częstochowska 1:50 000 wyd. 

Compass) 
− aparat fotograficzny 
− klapki lub sandały  
− książeczki TP oraz innych odznak turystycznych  

Jedzenie  

− kanapki na sobotę (dopiero wieczorem przewidziany ciepły posiłek)  
− napoje lub woda ok. 1,5 l w plastikowej butelce  

 

Kontakt:  

Paweł Janicki (668-163-798  paweljanicki90@gmail.com) 
 
Do piątku 17.10 będę zbierał zaliczki w wysokości 100 zł od osoby. Zaliczkę można 
wpłacić na konto, lub przekazać osobiście na wtorkowym wykładzie.  


