
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szanowni Państwo 

W imieniu Górniczego Klubu 

Motorowego „ROZBARK” zapraszam 

serdecznie na Międzynarodowy Zlot 

Caravaningowy, który organizujemy po 

60. Europa Rally 2023. Mamy zaszczyt 

zaprosić Państwa na nasz kemping w 

Kaletach-Zielonej – jednej z 

najatrakcyjniejszych dzielnic Kalet, 

nazywanej „Leśnym Zakątkiem Śląska”. 

Kemping „Rozbark” położony jest przy 

malowniczych zbiornikach wodnych, 

wśród zieleni, otoczony lasem. Kemping 

jest naszą chluba, tworzyliśmy go od 

podstaw, z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowanie ze 

strony turystów caravaningowych. Zielona stanowi świetną bazę dla 

rowerzystów oraz spacerowiczów. Dookoła zbiorników wodnych prowadzi 

9 kilometrowa ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna zwana „Zieloną Pętlą”. 

Przygotowaliśmy ciekawy program, który z pewnością przypadnie 

Państwu do gustu i mamy nadzieję, że na długo zagości w Waszej 

pamięci. 

Prezes Górniczego Klubu Motorowego „Rozbark” 

Henryk Sznirling 



29.05.2023   poniedziałek 

 godz. 1200 – 2100  Przyjazd, rejestracja i zakwaterowanie uczestników zlotu 

 

30.05.2023  wtorek 

godz. 1000-1500 Wycieczka nr 1 do Kopalni Guido na podziemny spacer 

górniczy – czas trwania około 5 godzin 

 

godz. 1800-2200 Wieczorek taneczny z poczęstunkiem grillowym 

 

31.05.2023     środa 

godz. 1100 - 1600 Wycieczka nr 2 do Zabytkowego Pałacu w Koszęcinie- 

zwiedzanie siedziby Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Na 

miejscu obiad. – czas trwania ok. 5 godzin. 

 

01.06.2023     czwartek 

godz. 1200  Zakończenie zlotu 

 

 

 

KONTAKT 

Organizator 

Górniczy Klub Motorowy 

„Rozbark” 

Ul. Arki Bożka 2 

41-902 Bytom 

NIP 626 000 48 54 

   e-mail: gkmrozbark@poczta.onet.pl 

tel. 608 731 562 

Rachunek bankowy PKO BP O/Bytom 

Nr dla wpłat w EURO (€):  83 1020 2368 0000 2402 0672 5917 

Nr dla wpłat w ZŁOTYCH (ZŁ): 14 1020 2368 0000 2002 0244 3059  

mailto:gkmrozbark@poczta.onet.pl


WYCIECZKI 

Wycieczka nr 1 – Wycieczka autokarowa do Kopalni Guido               

Podziemny spacer górniczy 

czas zwiedzania maksymalnie do 2,5 godz. długość trasy: około 3 km; ograniczenie 

wiekowe: ukończone 6 lat. Temperatura pod ziemią wynosi 13-16 stopni Celsjusza 

niezależnie od pory roku, zalecany odpowiedni ubiór i obuwie z płaską podeszwą.  

 

 5 atutów Kopalni Guido 

- Najgłębiej położona trasa turystyczna w górnictwie węglowym w Polsce 

- Najgłębiej położony Pub pod ziemią (320m). 

- Przejażdżka jedyną w swoim rodzaju elektryczną kolejką podwieszaną 

- Zjazd autentyczną szolą górniczą 

- Współczesne kombajny i maszyny górnicze 

Kopalnia Guido to unikatowy w skali Europy obiekt turystyczny, w którym można 

zjechać w podziemia oryginalną szolą i przekonać się na własne oczy, jak wyglądała 

i wygląda praca górników. Na turystów czeka niemal 5 km tras turystycznych 

w pokopalnianych korytarzach. Odwiedzający w czasie zwiedzania poznają techniki 



wydobycia i zabezpieczania kopalń od XIX wieku do czasów spółczesnych. Początek 

działalności Zabytkowej Kopalni Guido datowany jest na rok 1855. Swoją nazwę 

otrzymała ona na cześć księcia Guido Henckela von Donnersmarcka (1830-1916), 

swojego założyciela. 

Kopalnia powstała, aby zaopatrywać pobliski młyn Donnersmarck w węgiel. Gdy 

węgiel zaczął się wyczerpywać, kopalnia służyła do odwadniania okolicznych kopalń, 

aż do okresu tuż po II wojnie światowej (1939-45). Po 1945 r. kopalnię nazwano 

Kopalnia Węgla Kamiennego „Makoszowy”, a rejon dawnej kopalni „Guido” stracił 

na znaczeniu. Do ponownego ożywienia doszło w 1967 r., kiedy utworzono Kopalnię 

Doświadczalną Węgla Kamiennego „M-300”, w której testowano nowe urządzenia 

i maszyny górnicze, dostarczając przy tym niewielką ilość wydobycia. Zaś w 1982 roku 

na poziomie 170 został utworzony Skansen Górniczy Guido, udostępniony cenę 

kosztów w przemyśle węglowym, przystąpiono do demontażu unikatowej, podziemnej 

kopalni. Zrewitalizowane podziemia Kopalni Guido można zwiedzać 2007 roku. 

 

Wycieczka nr 2 – Wycieczka autokarowa do kompleksu pałacowo-parkowego       

w Koszęcinie  z zwiedzaniem siedziby zespołu pieśni i tańca „Śląsk”. Na miejscu 

zaprosimy Państwa na dwudaniowy obiad. Czas trwania ok. 5 godz. 

 

 



Pałac w Koszęcinie jest jednym z największych w Polsce zespołów pałacowych z 

okresu neoklasycyzmu. Obiekt składa się z trzech niesymetrycznych skrzydeł, z 

których najpiękniejsze – zachodnie – mieści Salę Balową im. Jerzego Wójcika i 

wychodzący na park taras, Salę Kominkową im. Zdzisława Pyzika, a także Salę 

Zieloną im. Aliny Ilnickiej-Dienstl, w której zachował się empirowy, okrągły piec 

kaflowy. Najstarszą częścią pałacu jest skrzydło północne, w którym odkryto kamienie 

pochodzące z XVI w. 

W Kaplicy Zamkowej pw. Matki Boskiej Wniebowziętej i św. Męczenników Dionizego i 

Witalisa, wchodzącej w skład kompleksu, obecnie znajduje się Kameralna Sala 

Koncertowa Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, w której odbywają się kameralne koncerty. 

W obrębie kompleksu pałacowo-parkowego znajduje się także Pawilon im. Elwiry 

Kamińskiej, który w czasach książęcego panowania służył jako ujeżdżalnia pałacowa. 

Natomiast dawny budynek folwarczny z końca XIX w. został zrekonstruowany i służy 

obecnie jako Dom Pracy Twórczej im. Adolfa Dygacza. Tam też udostępniono dla 

zwiedzających Izbę Pamięci Zespołu „Śląsk”, w której znajduje się ekspozycja stała 

śląskich strojów ludowych oraz pamiątek z licznych tourne zespołu. Na dziedzińcu 

pałacu od 2006 r. stoi „Ławeczka profesorska” – pomnik prof. Stanisława Hadyny, 

założyciela zespołu i jego wieloletniego dyrektora. 

Pałac otacza założony w połowie XIX w. park krajobrazowy. W jego zachodniej części 

znajduje się malownicze oczko wodne. Rosną tu lipy drobnolistne, kasztanowce, klony 

i buki zwyczajne, jawory, jesiony wyniosłe i dęby szypułkowe. Jest też parę drzew 

egzotycznych: sosna wejmutka, kanadyjska i czarna, choina kanadyjska, platan 

klonolistny i jesion amerykański. Wiele z tych okazów to pomniki przyrody. 

 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca oraz godziny wycieczek w razie wystąpienia 

okoliczności niezależnych od niego. 

 

 

 

 

 



CENNIK ZA UCZESTNICTWO W ZLOCIE 

PAKIET 1 OSOBA + SAMOCHÓD I PRZYCZEPA/CAMPER 

+ UCZESTNICTWO W WYCIECZKACH ORAZ W WIECZORKU TANECZNYM 

          320,00 ZŁ/80 € 

 

PAKIET 2 OSOBY+SAMOCHÓD I PRZYCZEPA/CAMPER   

+ UCZESTNICTWO W WYCIECZKACH ORAZ W WIECZORKU TANECZNYM 

          540,00 ZŁ/135 € 

 

PAKIET 3 OSOBY+SAMOCHÓD I PRZYCZEPA/CAMPER  

+ UCZESTNICTWO W WYCIECZKACH ORAZ W WIECZORKU TANECZNYM 

          760,00 ZŁ/190 € 

 

PAKIET 4 ODOBY+SAMOCHÓD I PRZYCZEPA/CAMPER  

+ UCZESTNICTWO W WYCIECZKACH ORAZ W WIECZORKU TANECZNYM 

          980,00 ZŁ/245 € 

 

KAŻDA DODATKOWA OSOBA      220,00 ZŁ/55 € 

 

Istnieje możliwość przedłużenia pobytu, w miarę dostępności miejsc – odpłatność wg 

cennika obowiązującego na kempingu „Rozbark” z zastosowaniem ulgi dla członków 

zrzeszonych w PZM 


