
 

Bielsko-Biała jest liczącym blisko 180 tys. mieszkańców miastem połoŜonym na południu 

Polski. Dzięki unikatowemu połoŜeniu łączy w sobie zarówno piękno otaczających je gór 

Beskidu Śląskiego i Małego, jak i wspaniałą atmosferę wielkomiejskiego klimatu.  

Miasto słynie z pięknej architektury historycznych kamienic, ciekawych muzeów  

i urokliwych uliczek. Znaleźć tu moŜna takŜe nowoczesne centra rozrywkowe i handlowe.  

Te walory gwarantują uczestnikom wycieczki szkolnej moŜliwość spędzenia trzech 

niezapomnianych dni, wypełnionych mnóstwem atrakcji dostępnych w granicach 

administracyjnych miasta.  

Koszt wycieczki wynosi około 200 zł od osoby  i zawiera transport autokarem do miejsca 

zakwaterowania oraz wszystkie przejazdy, noclegi i pełne wyŜywienie oraz koszt 

zaplanowanych atrakcji. Istnieje oczywiście moŜliwość ograniczenia kosztów poprzez 

rezygnacje z niektórych punktów zaplanowanego programu 

PoniŜej przedstawiamy szczegółowy plan pobytu dzieci i młodzieŜy  

w Bielsku-Białej z rozpisanym godzinnym harmonogramem poszczególnych działań, który to 

nie ma charakteru obligatoryjnego, a jedynie czysto informacyjny, pomagający uczestnikom 

zaplanować dzień.  

 



Dzień Pierwszy 

 

Pierwszy dzień uczestnicy  wycieczki spędzą na akomodacji w miejscu 

zakwaterowania oraz na aktywnym wypoczynku na bielskich błoniach oraz w Cygańskim 

Lesie.  

Po Przyjeździe grupy do Bielska-Białej i rozpakowaniu rzeczy, wycieczka zje posiłek, 

a następnie resztę dnia spędzi na aktywnej zabawie. Po krótkim spacerze lasem młodzieŜ 

dotrze na pięknie połoŜone bielskie błonia. Tam opiekunowie zorganizują swoim 

podopiecznym zawody sportowe wykorzystując infrastrukturę będącą w administracji  

Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W skład kompleksu wchodzą boiska do gry  

w piłkę ręczną, noŜną i koszykową, skate-park oraz zielone przestrzenie mogące słuŜyć 

dzieciom do gry w dwa ognie.  

Następnie grupa skorzysta z niecodziennych atrakcji w postaci zabawy w Parku 

Linowym „Granda” oraz przejazdów  quadami na pobliskim torze. Dzień kończy się 

wspólnym ogniskiem z pieczeniem kiełbasy. 

 

10.00 – Przyjazd grupy do Bielska-Białej. 

10.00 – 10.30 – Przejazd do miejsca zakwaterowania. 

10.30 – Dojazd do miejsca zakwaterowania. 

10.30 – 11.00 – Zakwaterowanie, dopełnianie formalności. 

11.00 – 11.30 – Rozpakowanie rzeczy, czas wolny. 

11.30 – 12.00 – Obiad. 

12.00 – Zbiórka i wyjazd na teren bielskich błoni. 

12.00 – 12.20 – Dojazd do Cygańskiego Lasu. 

12.20 – 12.40 – Spacer Cygańskim Lasem na teren bielskich błoni. 

12.40 – 19.00 – Gry i zabawy na terenie błoni: 

12.40 – 14.30 – Mecze piłki noŜnej i koszykowej, gra w dwa ognie, dla chętnych 

zabawa w skate parku (wszystkie imprezy odbywać się będą na terenie 

zarządzanym przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, więc 

wymagają wcześniejszego poinformowania  Dyrekcji  jednostki, jej zgody 

oraz rezerwacji terenu). 

14.30 – 17.00 – Przejście grupy do pobliskiego Parku Linowego „Granda”, podział 

grupy na dwie równoliczne części, z których jedna korzystać będzie z Parku, 



natomiast druga w tym samych czasie jeździć będzie na quadach. Około 

15.45 nastąpi zamiana i pierwsza grupa przejdzie na tor quadowy natomiast 

druga wejdzie do Parku Linowego.  

W związku z tym, Ŝe przejście Parkiem jest bardziej czasochłonne, grupa 

korzystająca z quadów (równocześnie jeŜdŜą 2 pojazdy) wykorzysta czas 

rywalizując w przeciąganiu liny oraz w zabawie na równowaŜni.  

17.00 – 17.20 – Przejście lasem do wiaty przy ulicy Ochota (naprzeciwko 

leśniczówki)  

17.20 – 19.00 – Ognisko  z pieczeniem kiełbaski. Dla kaŜdego uczestnika w cenie 

wliczona będzie kiełbaska, chleb, musztarda, ketchup oraz  herbata lub 

zimny napój. 

19.00 – 19.20 – Powrót do miejsca zakwaterowania  

19.20 – Czas wolny dla grupy 

 

            

 

 

 

          



Dzień Drugi 

 

Dzień drugi to aktywny wypoczynek. Grupa pójdzie na pieszą wycieczkę górską. 

Uczestnicy po śniadaniu wyjadą kolejką na Szyndzielnię i przejdą na Klimczok. Następnie 

wrócą do schroniska na Szyndzielni, gdzie zjedzą obiad. Po posiłku młodzieŜ przejdzie 

szlakiem na Kozią Górę i zejdzie do Cygańskiego Lasu, skąd pojedzie autokarem do miejsca 

zakwaterowania.  

Wracając z gór wycieczka będzie miała okazje zwiedzić najstarsze formy osadnictwa  

w mieście, a mianowicie Grodzisko w Starym Bielsku. 

Po południu grupa uda się na krytą pływalnie, gdzie skorzysta z szeregu atrakcji takich 

jak basen, jakuzzi, zjeŜdŜalnie czy teŜ sauny. 

 

8.00 – Pobudka 

9.00 – Śniadanie 

9.30 – 9.50 – Przejazd autokarem z miejsca zakwaterowania pod dolną stację kolejki linowej 

10.00 – 10.20 – Wyjazd kolejką na Szyndzielnię 

10.20 – 11.20 – Wyjście na Klimczok szlakiem Ŝółtym 

11.20 – 11.40 – Pobyt na Klimczoku 

11.40 – 12.20 – Powrót do schroniska na Szyndzielni 

12.20 – 13.00 – Obiad w schronisku 

13.00 – 14.00 – Przejście szlakiem Ŝółtym na Kozią Górę 

14.00 – 14.30 – Odpoczynek w schronisku na Koziej Górze 

14.30 – 15.15 – Zejście z Koziej Góry na dolny przystanek MZK w Cygańskim Lesie 

15.15 – 16.00 – Powrót do miejsca zakwaterowania. Wizyta w Starym Bielsku (Grodzisko) 

16.00 – 16.30 – Czas wolny 

16.30 – 17.00 – Zbiórka grupy i wyjazd na krytą pływalnie „Troclik” na osiedlu Karpackim 

17.00 – 18.30 – Pobyt na basenie 

18.30 – 18.50 – Powrót do miejsca zakwaterowania 

19.00 – Kolacja 

19.30 – Spacer po centrum Bielska-Białej 

 

                            

 



Dzień Trzeci 

 

W trzecim dniu wycieczka będzie miała okazje zapoznać się z historią miasta poprzez 

zwiedzania wybranych interesujących obiektów oraz przejście szlakiem najciekawszych 

obiektów architektonicznych Bielska-Białej. Zorganizowany będzie takŜe czas wolny dla 

dzieci i młodzieŜy w centrum handlowym „Sfera” oraz na głównym deptaku Bielska-Białej, 

w okolicach pl. Wojska Polskiego oraz ulicy 11-go Listopada 

 

 

8.00 – Pobudka 

9.00 – Śniadanie 

9.30 – 10.30 – Czas wolny (pakowanie rzeczy, wykwaterowanie) 

10.30 – 11.00 – Przejście spacerem do centrum miasta, na plac Chrobrego.  

11.00 – 14.00 – Zwiedzanie najciekawszych miejsc w centrum Bielska-Białej 

- Plac Chrobrego - centralny plac miasta, z widokiem na dominującą bryłę  zamku, 

otoczony zabytkowymi kamienicami, widok na piękny witraŜ znajdujący się w budynku 

Banku ING 

- Muzeum Zamkowe – zwiedzanie  Zamku Sułkowskich. Muzeum gromadzi eksponaty 

związane z dziejami i kulturą Bielska-Białej oraz regionu, prowadzi działalność 

wystawienniczą, naukowo-badawczą i wydawniczą. 

- Bielska Starówka – zwiedzanie odnowionego rynku z fontanną Neptuna, rzeźbą św. 

Nepomucena, podświetlonymi eksponatami wagi miejskiej oraz studni. Przejście 

malowniczymi uliczkami starego miasta. 

- Plac Marcin Lutra - jedyny w Polsce pomnik Marcina Lutra z 1900 r., kościół 

ewangelicki p.w. Zbawiciela 

- Katedra św. Mikołaja - z XV w., przebudowana w 1910, najwyŜsza w mieście wieŜa – 

61m 

- Studio Filmów Rysunkowych – zwiedzanie pracowni z prelekcją, moŜliwy zakup 

pamiątek 

- Muzeum Techniki Włókiennictwa - pamiątki po bielskim włókiennictwie, maszyny, 

technologie 

- Teatr Polski – przejście obok Teatru (1890) i budynku Poczty Polskiej (1898), 

oglądanie pięknej   fontanny 



- Plac Ratuszowy - ratusz z 1897 odnowiony w 1997, remiza straŜacka z końca XIX w. 

 i dawne zabudowania fabryczne zaadoptowane na urzędy i banki 

- Plac Wojska Polskiego – kamienica „Pod śabami”  

 

14.00 – 14.30 – Czas wolny, moŜliwość dokonania zakupów 

14.30 – 14.35 – Przejście do centrum handlowego Sfera 

14.35 – 15.15 – Czas wolny w centrum handlowym 

15.30 – Obiad  

16.00 – Wyjazd powrotny do domu 

 

 

                         

 

 


