
Obóz turystyki aktywnej Beskid Śląski
Brenna 05-09.06.2022

niezapomniana przygoda w górach

prowadzący: dr hab. Michał Żemła prof. UP



Program

1. Piesza turystyka górska 

2. Penetracja jaskiń 

3. Impreza na Orientację

4. Ewentualne inne aktywności 
dostępne w Brennej (rowery, konie, 
park linowy)



Piesza turystyka górska

• Poznawanie zasad bezpiecznego poruszania się w lesie w warunkach 
dnia i nocy.

• Krótkie wyjście szkoleniowe po okolicznych lasach ze szkoleniem w 
zakresie posługiwania się mapa i kompasem.

• Całodniowa wycieczka piesza na Malinowską Skałę (Grabowa, Biały 
Krzyż, Malinów, Malinowska Skała, Szczyrk Solisko, Kotarz) obejmująca 
odcinki bez znakowanych szlaków.

• Krótkie wyjścia w celu zapoznania się z zasadami poruszania się po 
górach w warunkach nocnych.



Penetracja jaskiń

• Wejście szkoleniowe do udostępnionej jaskini Malinowskiej pod 
Malinowem.

• Dwu-trzygodzinna penetracja jaskiń szczelinowych Beskidu 
Śląskiego z lokalnym przewodnikiem/instruktorem –
niepowtarzalna atrakcja i możliwość wejścia do obiektów na co 
dzień niedostępnych dla niewprawnych turystów. Przewodnik 
zapewnia profesjonalne wyposażenie dla każdego uczestnika –
kask, kombinezon, rękawice, latarki. Zwiedzanie ciasnych 
szczelin i korytarzy stanowi ogromne wyzwanie i przygodę życia 
dla wielu absolwentów moich obozów.



Impreza na Orientację (InO)

• Rywalizacja w profesjonalnej InO. Trasa około 12 km z punktami o 
różnym stopniu trudności.

• Zabawa polega na przejściu w terenie trasy pomiędzy kilkunastoma 
punktami wskazanymi na mapie i potwierdzeniu obecności w punkcie 
na specjalnej karcie. Trasa pokonywana w zespołach dwuosobowych 
w formie rywalizacji między tymi zespołami.

• Opcjonalnie: krótka trasa w warunkach nocnych w nieco większych 
zespołach.



Miejsce

• Iskierkówka: Brenna, ul. Nostrożny 6a (www.iskierkowka.pl) 

• Trzy nowoczesne i komfortowo wyposażone domki z kompletnym 
aneksem kuchennym położone w zacisznym miejscu Brennej pod 
koniec doliny. Na miejscu dostępny parking na kilka aut, ok. 5 minut z 
przystanku PKS Brenna Lachy.

• Dojazd: samochodem przez Bielsko-Białą i Skoczów; komunikacją 
publiczną do Skoczowa lub Cieszyna (bezpośrednie kursy z Krakowa 
m.in.  Lajkonik Bus), stamtąd lokalny przewoźnik Wispol. Zbiórka 
około 13:00 dostosowana do przyjazdów lokalnych autobusów z 
Cieszyna przez Skoczów.

http://www.iskierkowka.pl/


Koszty

Cena 350 zł. obejmuje zakwaterowanie i pełne uczestnictwo w 
programie (w tym przewodnik i sprzęt jaskiniowy)



Konieczne wyposażenie

• Ubiór stosowny do chodzenia po górach

• Mały plecak na jednodniowe wycieczki

• Kompas

• Mapa regionu

• Latarka czołowa

• Mnóstwo entuzjazmu i dobrego humoru 



Prowadzący

• Wykładowca w Instytucie Geografii UP

• Przewodnik beskidzki

• Instruktor przewodnictwa PTTK

• Kierownik kursów przewodnickich PTTK

• Pilot wycieczek


