
Piotrków Trybunalski – królewskie miasto 
                    Tomaszowska Okrąglica   
Spała (pomnik żubra, kościół) – Inowłódź (ruiny zamku, kościół) – 
Konewka (bunkier) – Poświętne (sanktuarium filipinów) – 

Niebieskie Źródła (rezerwat przyrody) – Skansen rzeki Pilicy –  
Groty Nagórzyckie – Sulejów (opactwo cystersów) 

            22 /23/24 października 2021 

 

22 października 2021, piątek 
Wyjazd z Wrocławia o godz. 07:00 z pl. Solidarności. Na trasie przerwa 
śniadaniowa gdzie będzie można zjeść coś ciepłego. 

Taras widokowy odkrywki węgla brunatnego w Żłobnicy 
Z tarasu widokowego w Żłobnicy zobaczymy  panoramę gigantycznej odkrywki 
węgla brunatnego , największej w Europie „dziury” w ziemi. Jej wymiary to 12 
km długości, 3 km szerokości i 200 metrów wysokości. Na tym terenie mogłoby 

powstać 5 tys boisk do piłki nożnej. Jest  widoczna z kosmosu podobnie jak  Mur 
Chiński i Kolej Transsyberyjska. Kopalnia węgla brunatnego funkcjonuje od 1975 

roku. Zasila elektrownię Rogowiec  w Bełchatowie, która jest największą na 
świecie kopalnią opalaną węglem brunatnym. Kiedy złoża węgla się wyczerpią i 
elektrownia zostanie zamknięta (2038 rok) wyrobisko zostanie zalane i ma 

powstać ogromne jezioro z całą infrastrukturą. 
 

     
 
Przejazd do Piotrkowa Trybunalskiego i zwiedzanie miasta z przewodnikiem. 

Piotrków był miastem królewskim. Dopełnienie nazwy Trybunalski 

nastąpiło dopiero po II wojnie Światowej. Dzisiaj liczy ponad 72 tys. 
mieszkańców. Miasto ma bogatą historię obfitującą w wiele wydarzeń. To tutaj 
zwoływano zjazdy rycerstwa a  biskupi przybywali na synody. W Piotrkowie król 

Jan Olbracht zapoczątkował dwuizbowy parlament a mistrzowie krzyżaccy 
składali hołdy lenne. Podczas spaceru z przewodnikiem poznamy najważniejsze 

zabytki i miejsca związane z wieloma wydarzeniami historycznymi. 

 Zamek w Piotrkowie Muzeum Okręgowe 
Zamek piotrkowski to gotycko-renesansowa wieża mieszkalna w której mieści się 
Muzeum Okręgowe.  Zgromadzono tu  eksponaty etnograficzne, archeologiczne i 

historyczne oraz  dzieła sztuki. Zobaczymy zabytkowe meble, obrazy, kolekcję broni, 
poznamy historię miasta. Zamek został wybudowany w XVI wieku z polecenia króla 
Zygmunta Starego jako rezydencja królewska podczas odbywających się w Piotrkowie 



sejmów. W pobliżu, za nie istniejącą fosą, znajdowały się inne budynki, w tym 

dom poselski z salą obrad, a także budynek przeznaczony na miejsce obrad 
senatu. 

  
 

 Sanktuarium Matki Bożej Trybunalskiej 
Kościół pw św Franiszka Ksawerego jest perłą architektury barokowej ziemi 

łódzkiej i najcenniejszym zabytkiem Piotrkowa. Znajduje się w nim cudowny 
obraz Matki Bożej Trybunalskiej – patronki polskich parlamentarzystów, 

ukoronowany w 2006 roku przez papieża Benedykta XVI. Obraz został w 1580 
roku ofiarowany Trybunałowi Koronnemu, powołanemu w Piotrkowie przez króla 
Stefana Batorego. Modlili się przed nim monarchowie ,posłowie i senatorowie. 

Kościół ma bogate barokowe wyposażenie i wystrój oraz pięknie złocone ołtarze. 
 

  
 

 Rynek Starego Miasta w Piotrkowie 
Rynek piotrkowski stanowi centralny punkt zachowanego średniowiecznego 
układu miejskiego. Został wytyczony w XIV wieku. Dzisiejsze kamienice 

zbudowane zostały na przełomie XVIII/XIX wieku na fundamentach 
średniowiecznych domów. Pierwotnie z rynku wychodziło osiem ulic. Pełnił 
funkcję placu targowego i centrum administracyjnego do momentu rozebrania 

ratusza. Jeszcze w XIX wieku wiele kamienic posiadało podcienia. 

 Bazylika Mniejsza pw. św. Jakuba Apostoła 
Pierwszy murowany kościół wybudowano pod koniec XII wieku. Była to fundacja 
śląskiego władyki Piotra Włosta. Jest to najstarszy zabytek miasta. Obecny 

wygląd pochodzi z XIV wieku. W neogotyckim ołtarzu znajduje się XVI-wieczny 
obraz „Zaśnięcie NMP” podarowany przez królową Bonę. Wnętrze ma bogaty 

barokowy wystrój. W XV-XVII wieku była to jedna z najważniejszych świątyń w 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Trybuna%C5%82_Koronny
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adcy_Polski
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adcy_Polski
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adcy_Polski


Rzeczpospolitej, miejsce zjazdów duchowieństwa i możnowładców z całego kraju. W 

2019 świątynia została podniesiona do tytułu bazyliki mniejszej. 
 

  
      Rynek w Piotrkowie Trybunalskim                         Wnętrze Bazyliki Mniejszej św. Jakuba 

Muzeum Piwowarstwa w Piotrkowie Trybunalskim to 

miejsce, w którym krok po kroku poznamy proces produkcji piwa a także związki 

jakie łączą je z miastem. Przechodząc przez sale wystawy, poznamy historię 
piotrkowskiego browarnictwa, poczynając od czasów średniowiecza przez 
rewolucję przemysłową XIX wieku, a kończąc na czasach współczesnych. 

Usłyszymy  historię unikalnego napoju Jałowca oraz jedynego na świecie piwa 
typu quintuple – Korda! W salach zgłębimy wiedzę o tym z jakich surowców 

powstaje trunek. W kolejnych pomieszczeniach prezentowane są urządzenia do 
wytwarzania piwa, które zaprezentowano w unikatowy sposób na instalacji, 
podwieszonej pod sufitem do góry nogami. Zwiedzanie będzie połączone z 

degustacją jednego rodzaju piwa. 

              
 

Przejazd do hotelu na zakwaterowanie i obiadokolację 



23 października 2021, sobota 
Po śniadaniu wyruszamy w okolice Piotrkowa na tzw. Tomaszowską Okrąglicę  
 

Trasa turystyczna "Bunkier w Konewce" 
Budowa schronu w Konewce była następstwem utworzenia  pod koniec 1939 
roku w Spale siedziby ważnego niemieckiego ośrodka dowodzenia Ober-Ost czyli 
Dowództwo Wojskowe na Wschodzie. Przewidując konflikt zbrojny z Rosją Hitler 

polecił budowę umocnionych centrów dowodzenia. W bunkrze w Konewce 
zobaczymy ekspozycje umieszczone w schronie kolejowym o długości 350 

metrów – militaria, pojazdy wojskowe, wystawa tematyczna, schron techniczny 
Na trasie zwiedzania ulokowanych jest wiele dodatkowych pomieszczeń, pełniących w 
czasie II wojny światowej rolę hydroforni, kotłowni, elektrowni zbiornika paliwa, 

chłodnicy wody. W schronie panuje temperatura 6 stopni C więc warto ubrać się 
cieplej. 

   
 

Spała 
Spała to znana miejscowość wypoczynkowa nad Pilicą na terenie dawnej Puszczy 
Pilickiej, obecnie Spalskiego Parku Krajobrazowego. Posiada dobre warunki 

klimatyczne. W jej okolicach odbywały się polowania w których uczestniczyli 
królowie polscy, carowie rosyjscy i prezydenci Polski międzywojennej. Podczas 
zaborów tereny te należały do Królestwa Polskiego, którego władcami byli 

carowie rosyjscy. W 1885 roku wybudowano tu pałac myśliwski cara Aleksandra 
II. Od tego czasu gościło tu wiele koronowanych głów z całej Europy. Po 

odzyskaniu niepodległości Spała stała się letnią rezydencją prezydentów 
Stanisława Wojciechowskiego i Ignacego Mościckiego. Leczył się też tutaj Józef 
Piłsudski. 

 Kościół pw Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej 
Za czasów carskich w Spale nie było kościoła ani cerkwi. Po pierwszej wojnie 
światowej gospodarzem Spały został Stanisław Wojciechowski, prezydent RP w 

latach 1922-1926. To on był pomysłodawcą wzniesienia kościółka w miejscu po 
zburzonych carskich koszarach. Projekt i budowę kościoła zlecono architektowi, 

Kazimierzowi Skórewiczowi pełniącemu wówczas funkcję Kierownika Zarządu 
Gmachów Reprezentacyjnych w Ministerstwie Robót Publicznych. W zamierzeniu 
zleceniodawcy kaplica wybudowana w centrum carskiej osady myśliwskiej miała 

być nie tylko prywatną kaplicą głowy państwa polskiego ale miała też  
symbolizować polską obecność w tym historycznym miejscu. Kościół został 

wzniesiony w stylu podhalańskim z drewna sosnowego. Wewnątrz świątyni stoi 
zabytkowy, dębowy ołtarz ukazujący scenę nawrócenia św. Huberta, patrona 

http://www.spala.pl/przyroda/index.html


myśliwych. Dzięki prezydentowi Ignacemu Mościckiemu w 1927 roku świątynia 

zyskała osiem witraży zaprojektowanych przez Jana Winiarza. Z zewnątrz 
 

  
 

 Posąg Żubra 
Posąg żubra, naturalnej wielkości powstał na zlecenie cara Aleksandra II. Miał 

uczcić wielkie polowanie w 1860 roku, podczas którego sam car upolował 10 
żubrów w tym jednego wyjątkowo dużego, którego powalił jednym strzałem. 

Posąg waży 4 tony. Stał pierwotnie w Puszczy Białowieskiej przed pałacem 
carskim lecz wycofujący się Rosjanie podczas I wojny światowej na polecenie 
cara zabrali pomnik żubra ze sobą do Moskwy. Po latach na prośbę rządu 

polskiego, posąg żubra powrócił do Polski i stanął na dziedzińcu zamku 
Królewskiego w Warszawie. Stamtąd w 1928 roku, na polecenie prezydenta RP  

został przewieziony do rezydencji myśliwskiej Mościckiego w Spale. Rezydencji 
już nie ma, została zniszczona,  a pomnik stoi. 

 Ruiny zamku w Inowłodziu 
W XIV wieku król Kazimierz Wielki ufundował zamek obronny w Inowłodziu. Miał 

chronic komorę celną znajdującą się na brodzie rzeki Pilicy, ponieważ tędy 
prowadził szlak handlowy ze Lwowa do Torunia. Zamek wzniesiony został z cegły 
i piaskowca. Otoczony był fosą o szerokości 20 m o grubymi 2,5 metrowymi 

murami o wysokości 8 metrów. Miał dwie wieże. Został poważnie zniszczony 
podczas potopu szwedzkiego i od tamtego czasu zaczął popadać w ruinę. Obecnie 

został zabezpieczony i zagospodarowany jako trwała ruina w celach 
turystycznych i kulturalnych. 

 

  
                                     Inowłódź – ruina zamku                                      Inowłódź - kościół 

 

 



 Kościół św. Idziego w Inowłodziu 
Romański kościół pw św Idziego jest jednym z najstarszych murowanych 

kościołów w Polsce. Jego fundatorem był najprawdopodobniej książę Władysław 
Herman a okazją do zbudowania kościoła „cudowne” narodziny jego syna – 
Bolesława Krzywoustego. Przekazy historyczne wskazują że przybliżoną datą 

budowy był rok ok. 1100. Kościół został wzniesiony z kamienia i posiada typowe 
dla stylu romańskiego cechy budowli obronnej: pozbawione elementów 

ozdobnych ściany, okrągłą wieżę, wąskie otwory okienne. W 1520 utracił status 
kościoła parafialnego i opuszczony zaczął popadać w ruinę. W 1938 roku z 
inicjatywy prezydenta Mościckiego przeprowadzono jego rekonstrukcję 

doceniając wartość historyczną budowli. Od tej pory kościół jest ponownie 
miejscem kultu św. Idziego.  

 Zespół klasztorny filipinów w Studziannie-Poświętnem 
Zespół klasztorny filipinów pochodzi z XVIII w. Składa się na niego barokowy 

kościół Świętej Rodziny, górujący nad okolicą, wraz z budynkami klasztornymi. 
Uważany jest za  jeden z najpiękniejszych barokowych kościołów w regionie. 

Czczony jest tu cudowny obraz w ołtarzu głównym, przedstawiający Świętą 
Rodzinę. Kościół został wzniesiony na przełomie XVI i XVII wieku w miejscu 
wcześniejszego, dużo mniejszego. Obecnie świątynia może pomieścić nawet 3 tys 

wiernych. We wnętrzu uwagę zwracają piękne polichromie wykonane w 1726 
roku przez jednego z zakonników. 

 

  
 
Przejazd do hotelu na obiadokolację 

 

24 października 2021, niedziela  
Po śniadaniu i wykwaterowaniu udamy się na dalszy ciąg zwiedzania trasy 
Tomaszowskiej Okrąglicy 

 Rezerwat Przyrody Niebieskie Źródła 
Rezerwat słynie z wywierzysk krasowych o wyjątkowej, błękitnej barwie i ptaków 

zamieszkujących to miejsce. Leży w południowo-wschodniej części Tomaszowa 
Mazowieckiego, w dolinie rzeki Pilicy. Rezerwat powstał w 1961 r. i zajmuje obszar 29 
ha. Jest kompleksem wodnym z kilkoma wyspami zamieszkanymi przez około 75 

różnych gatunków ptaków. Jego symbolem jest kaczka krzyżówka. Ptaki te są 
atrakcją ostoi. Oprócz nich rezerwat zamieszkują m. in. łabędzie nieme i zimorodki. 

Na terenie rezerwatu znajduje się ścieżka edukacyjna ułatwiająca zwiedzanie i 
samodzielne poszukiwanie opisanych gatunków roślin i zwierząt. Centralnym punktem 
rezerwatu jest wywierzysko krasowe.  Kolor jego wody  zależny jest od warunków 



pogodowych, światła słonecznego - zmienia  wtedy swą barwę od turkusowej po 

szmaragdową. 

 Skansen Rzeki Pilicy 

Skansen Rzeki Pilicy powstał w 2000 roku i jest pierwszym w Polsce muzeum na 
wolnym powietrzu poświęconym rzece. Skansen gromadzi wszystko co związane 

jest z samą rzeką jak również wszystko co udało się wydobyć z jej nurtu. 
Najbardziej rozbudowana jest ekspozycja zatytułowana „Młynarstwo wodne w 

dorzeczu Pilicy”. Najważniejszym jej elementem jest drewniany młyn wodny, 
przeniesiony wraz z całym wyposażeniem ze wsi Kuźnica Żerechowska, położonej 
nad rzeką Luciążą – największym lewym dopływem Pilicy. Obok skansenowego 

młyna w stylowej galerii zostało zgromadzonych ponad 30 kamieni młyńskich 
pochodzących z nieistniejących już młynów z dorzecza Pilicy. Jest to największa 

tego typu kolekcja w Polsce. Pilickie militaria zostały zgromadzone w dziale 
„Wojenne trofea Pilicy”. Prezentowane w nim eksponaty w większości zostały 
wydobyte z rzeki, a pozostała część pochodzi z terenów nadpilickich. 

Najcenniejszym i jednocześnie cieszącym się największym zainteresowaniem 
eksponatem jest jedyny na świecie eksperymentalny, opancerzony ciągnik 

artyleryjski Luftwaffe nazywany potocznie „Lufcikiem”. Został on wydobyty z 
Pilicy w 1999 roku, a więc 54 lata po zatonięciu.  
 

 

W Skansenie Rzeki Pilicy można także oglądać obiekty i eksponaty pochodzące ze 

Spały z okresu kiedy była miejscem wypoczynku carów. Zobaczymy tu m.in. 
niewielki budynek będący niegdyś… carską toaletą, a także dwa ozdobne słupki z 
jednej z bram wjazdowych do Spały oraz dwa słupki z parkanu ogradzającego 

niegdyś spalską rezydencję prezydenta. W późniejszym czasie do tych spalskich 
pamiątek dołączyła wartownia, znajdująca się niegdyś przy jednej z bram 

wjazdowych do rezydencji prezydenckiej w Spale w okresie II Rzeczpospolitej. 

  



Perełką Skansenu Rzeki Pilicy jest budynek poczekalni kolejowej z przystanku 

Czarnocin. Ten całkowicie drewniany i misternie zdobiony obiekt, został 
zbudowany w 1896 roku jako pawilon ekspozycyjny Dyrekcji Kolei Warszawsko-

Wiedeńskiej na odbywającą się w 1896 roku Wszechrosyjską Wystawę 
Przemysłowo-Artystyczną w Niżnym Nowogrodzie (miasto na wschód od Moskwy 
przy ujściu Oki do Wołgi). Po zakończeniu wystawy w 1897 roku pawilon ten 

został zdemontowany i przewieziony na trasę Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. 
Ustawiono go na przystanku kolejowym gdzie powoli niszczał. Po 

przeprowadzonej rewitalizacji i konserwacji w 2006 powrócił do dawnej 
świetności i stanął w tutejszym skansenie. Zobaczymy wiele ciekawych 
eksponatów, usłyszymy interesujące historie. 

 Podziemna trasa turystyczna „Groty Nagórzyckie” 
Trasa podziemna „Góry Nagórzyckie” są to sztuczne wyrobiska, pozostałości po 
podziemnej kopalni piasku pozyskiwanego od końca XVIII wieku. Jest to unikat 
geologiczny, po którym zwiedzający wędrują podziemnym chodnikiem o długości 160 

metrów poprowadzonym w centralnej części wyrobisk. Korytarze zabezpieczone są 
ażurową górniczą zabudową z drewna, umożliwiającą oglądanie wyżłobionych w 

piaskowcu grot i korytarzy. Temperatura podziemnej trasy wynosi około 10 stopni 
Celsjusza, a wilgotność sięga ok. 65-85%.  Znajduje się tutaj wiele korytarzy i sal, 

powstałych wskutek procesu wydobywania. Trasę zwiedzania wzbogacono o 
ekspozycję prezentującą historię grot. Zawiera ona m. in. manekiny, narzędzia 
górnicze czy też fragmenty zastygniętej masy szklanej a całość dopełnia 

odpowiednia kompozycja wizualno-świetlna.  
 

     
 

 Zespół klasztorny opactwa cysterskiego w Sulejowie 
Położony w Podklasztorzu (obecnie dzielnica Sulejowa) jest jednym z najlepiej 
zachowanych zespołów cysterskich w Polsce, prezentującym architekturę 

romańsko-gotycką. Jego fundatorem był książę Kazimierz Sprawiedliwy, który 
sprowadził tu mnichów w 1176 roku. Mnisi zbudowali kamienny kościół oraz 

klasztor – zabudowania wznosiły się nad brzegiem rzeki Pilicy. Dzięki nadaniom 
książąt, duchownych i możnowładców cystersi szybko zgromadzili bogactwa, 
klasztor stał się najmajętniejszy w kraju, co przyczyniło się do powstania 

okazałego opactwa. Miało ono własne warsztaty, młyny, magazyny, spichlerze, 
browary, tartaki i gorzelnie, a otaczały je mury obronne.  

Na zespól klasztorny dzisiaj składają się: 
Kościół św. Tomasza Kantuaryjskiego – trójnawowa bazylika z XIII wieku. 
Bryła kościoła zachowała się w nienaruszonym układzie. Front kościoła zdobi 

romański portal i rozeta. Wyposażenie świątyni pochodzi z okresu baroku i 
rokoka. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Podklasztorze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sulej%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cystersi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tomasz_Becket
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika
https://pl.wikipedia.org/wiki/Portal
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rozeta_(architektura)


Skrzydło wschodnie klasztoru - jego jedyna zachowana część, w której 

obecnie znajduje się muzeum z ekspozycją  przedmiotów wykopanych w  

  
trakcie prac renowacyjnych prowadzonych na terenie opactwa (m.in. czaszkę 
ludzką sprzed wieków, ze śladami chirurgicznej ingerencji), obrazy, rzeźby, 
barokowe ornaty. We wschodnim skrzydle zachował się także 

późnoromański kapitularz i gotyckie krużganki. Sklepienie kapitularza opiera się 
na jednej kolumnie, umieszczonej w środku pomieszczenia. Skrzydło południowe, 

pochodzące z XVI wieku, znajduje się  w ruinie.  

Powrót do Wrocławia ok. 21:00. Po drodze zjemy zorganizowany obiad. 

CENA: 
665 zł + wstępy do obiektów – 73 zł (płatne dodatkowo 
w autokarze) – zaliczka 199 zł/os 
Posiadacze Wrocławskiej Karty Seniora: 615 zł + wstępy 
do obiektów – 73 zł (płatne dodatkowo w autokarze) – 
zaliczka – 184 zł/os 
 

Cena zawiera: 
 przejazd autokarem lub busem ( w zależności od ilości uczestników) 

 opłaty autostradowe, parkingi 

 obsługa i opieka pilota 

 obsługa miejscowych  przewodników 

 przewodnicy w obiektach muzealnych 

 2 noclegi w pokojach 2 i 3-osobowych 

 Wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje, obiad w dniu powrotu 

 obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 

 zestaw słuchawkowy 

 ubezpieczenie NW i OC 

 podatek Vat 

 

Organizator zastrzega sobie  możliwość zmiany kolejności 
realizacji punktów programu. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kapitularz_(architektura)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gotyk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kru%C5%BCganek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sklepienie
https://pl.wikipedia.org/wiki/XVI_wiek


Ceny wstępów płatne dodatkowo – 78 zł – pieniądze będą zbierane 

w autokarze 
 Muzeum Zamkowe w Piotrkowie Trybunalskim – 3 zł/os 

 Muzeum Piwowarstwa w Piotrkowie Trybunalskim – 25 zł/os 

 Bunkry w Konewce – 12 zł/os 

 Inowłódź ruiny zamku – 3 zł/os 

 Inowłódź romański kościół – 5 zł/os 

 Zespół klasztorny filipinów w Poświętnem – 5 zł/os 

 Skansen rzeki Pilicy – 10 zł/os 

 Groty Nagórzyckie – 10 zł/os 

 Opactwo cystersów i Muzeum w Sulejowie – 5zł/os 

 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


