MAZOWSZE POŁUDNIOWE
Radom - Szydłowiec
7/8/9 października 2022
7 października 2022, piątek – 1 dzień
Wyjazd z Wrocławia o godz. 07:00 z placu Solidarności. Na trasie przerwa śniadaniowa. O
godz 12:00 zaczynamy zwiedzanie Szydłowca

Szydłowiec
Szydłowiec założono najprawdopodobniej w XII wieku, kiedy na wyspie w
rozlewiskach Korzeniówki powstał niewielki gród, a jego zapleczem
gospodarczym stała się pobliska wieś . Istnienie grodu i osady wiąże się z
działalnością rodu Odrowążów. Pierwszymi Odrowążami, którzy używali nazwiska
Szydłowiecki, byli najprawdopodobniej bracia Jakub i Sławko, a najstarsza
wzmianka o nich pojawia się w dokumencie z 1401 roku, w którym nazwani są
"Bracia i Dziedzice z Szydłowca". Wtedy to bracia uposażyli drewniany kościół
Św. Zygmunta Króla i nadali osadzie prawa miejskie, potwierdzone dokumentem
z 1427 roku. Data ta stanowi symboliczny początek Szydłowca jako miasta.
Kolejnymi właścicielami Szydłowca byli Radziwiłłowie, którzy również troszczyli
się o jego rozwój . Bujny rozkwit nastąpił na początku XVII wieku, by po koniec
tego wieku przyszedł duży upadek spowodowany epidemiami i wojnami ze
Szwedami.

 Ratusz

Ratusz to prawdziwa ozdoba Rynku w Szydłowcu. Przepiękna, renesansowa
budowla wymalowana dziś na biało powstała w latach 1602-29 pośrodku
głównego placu, jak tego wymagało prawo magdeburskie. To jeden z najlepiej
zachowanych zabytków późnorenesansowych w Polsce, w attyce kryjący
sceny Męki Pańskiej powstałe metodą sgraffito. Szydłowiecki Ratusz zbudowany
jest na planie prostokąta i posiada wieżyczkę w każdym rogu. W podziemiu wieży
istniało więzienie. Dziś ratusz w Szydłowcu jest siedzibą władz miasta, a piwnice
kryją kawiarnię "Piwnica Szydłowiecka". Przed Ratuszem, wkrótce po jego
ukończeniu, stanął pręgierz - kolumna z miejscowego piaskowca. A dziś widać tu
również kolumnę Zośki - pomnik mieszczki szydłowieckiej. Po przeciwnej stronie
budowli natomiast stoi Dom Pod Dębem - zabytek z XIX wieku fundacji księżnej
Anny Sapieżnej.

 Zamek w Szydłowcu

W 1470 roku Kazimierz Jagiellończyk nadał miastu prawa magdeburskie, a
wkrótce później z inicjatywy Stanisława Szydłowieckiego powstał murowany,
gotycki zamek, który stanął na wyspie w miejscu istniejącego wcześniej grodu.
Piękny dziś zamek to gotycko-renesansowa rezydencja rodu Szydłowieckich i
Radziwiłłów. Mikołaj Szydłowiecki jedna z najwybitniejszych postaci epoki
Odrodzenia
rozbudował
w połowie XVI wieku zamek jako renesansową
rezydencję,
a
wokół
zamku
założył
park,
poszerzył
fosę
oraz
utworzył zwierzyniec i ogród włoski. W latach 1619-29 Albrecht Władysław
Radziwiłł przebudował zamek w stylu późnorenesansowym i barokowym. W XIX
wieku przez jakiś czas mieszkała tu księżna Anna Sapieżyna Zamoyska, ale
w 1828 roku odsprzedała zamek Skarbowi Królestwa Polskiego. Urządzono tu
skład piwa, a później opustoszały zamek popadał w ruinę. Zmieniło się to w
latach 60-tych XX wieku, kiedy przeprowadzono poważny remont. Dziś
wymalowany na biało zamek w Szydłowcu prezentuje się wspaniale.
Kontrastująca z białym tynkiem czerwona dachówka wygląda bardzo ciekawie, a
ponadto uwagę przyciągają miedziane gargulce oraz ozdoba sgraffitowa. Zamek
zbudowany jest z miejscowego piaskowca, z którego Szydłowiec słynie. We
wnętrzach siedzibę ma Centrum Kultury i Sportu oraz unikatowe w skali
kontynentu Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych które zwiedzimy.

 Kościół farny Św. Zygmunta

To przepiękna gotycka budowla z XV wieku, stojąca w południowej pierzei Rynku,
za okazałym Ratuszem.

Pierwotny kościół powstał tutaj z fundacji Jakuba i Sławka Odrowążów
w 1401 roku. Była to świątynia drewniana. Murowany gotycki kościół zaczął

powstawać jeszcze w tym samym wieku, za sprawą Jakuba Szydłowieckiego, a
ukończył farę jego brat – Mikołaj Szydłowiecki przed 1525 rokiem On też
sprowadził do świątyni relikwie Św. Zygmunta z Pragi, którego wezwanie nosi
świątynia. Kościół w Szydłowcu jest orientowany, jednonawowy, zbudowany z
miejscowego piaskowca, podobnie jak szydłowiecki zamek czy ratusz. W świątyni
powstały dwie kaplice - Najświętszej Marii Panny i Św. Stanisława. Mury świątyni
opięte są skarpami. We wnętrzu zachowały się zabytkowe portale, polichromie,
herby oraz późnogotycka kamienna chrzcielnica.
Przejazd do Radomia na zakwaterowanie i obiadokolację

8 października 2022, sobota – 2 dzień
Po śniadaniu wyruszamy na zwiedzanie Radomia z przewodnikiem spotkanie z Witoldem
Gombrowiczem

Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli
Muzeum mieści się w rezydencji pałacowej z 1914 roku, zbudowanej w stylu
klasycystycznym z elementami secesji przez łódzkich budowniczych. Pałąc
zbudowano z inicjatywy właściciela Wsoli – Jakuba Grobickiego. W 1920 roku
majątek kupiła Maria Pruszakówna która udostępniła następnie w 1924 roku
pałac swojej bratanicy Aleksandrze po jej zaślubinach z Jerzym Gombrowiczem
– bratem pisarza . Pałąc pozostawał w rękach rodziny Gombrowiczów do 1941
roku kiedy został przejęty przez Niemców.

Po zakończeniu wojny majątek i pałac znacjonalizowano, umieszczając w pałacu
dom pomocy społecznej. W 2005 roku pałac kupił Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego
z
przeznaczeniem
na
Muzeum
Witolda
Gombrowicza. Pisarz wielokrotnie gościł we Wsoli w okresie międzywojennym.
Jest to jedyne muzeum biograficzne tego pisarza w Polsce. Muzeum zostało
zaaranżowane nowocześnie i niekonwencjonalnie, wykorzystując niewielką ilość
pamiątek jakie zachowały się po pisarzu. W starych, zabytkowych wnętrzach
ciekawie snuje się opowieść zyciu i twórczości Gombrowicza.
Przejazd do Radomia

RADOM

Początki Radomia sięgają VIII wieku, kiedy to w miejscu obecnego miasta
istniała niewielka osada. Kilkaset lat później rozpoczęto budowę grodu
obronnego. Duży rozwój miasta nastąpił w XV i XVI wieku za sprawą polskich
władców – najpierw Kazimierza Wielkiego, który ufundował budowę zamku i
murów obronnych, a następnie Władysława Jagiellończyka i jego potomków. W
XX wieku Radom stał się dużym ośrodkiem przemysłowym w skali całego kraju.

 Kościół pw św. Wacława

To najstarsza ceglana świątynia w mieście, datowana na XIII wiek. Choć w 1802
stracił znaczenie sakralne i został przemianowany na magazyny, a z czasem
również na więzienie i szpital, w 1985 roku odprawiono tu pierwszą po tej długiej
przerwie mszę i przywrócono ,,Wacławowi” parafię. Wnętrze zatraciło swój
oryginalny charakter, a elementy gotyckie widać już tylko w charakterystycznych
łukach sklepień. Obecny wygląd nadał świątyni prof. Wiktor Zinn. Wyposażenie
wnętrza nawiązuje do historii Polski od czasów piastowskich po epokę kardynała
Stefana Wyszyńskiego i papieża Jana Pawła II.

Kościół św Wacława

Dawny ratusz

 Miasto Kazimierzowskie

W 1340 r. król Kazimierz Wielki lokował nowe miasto na wschód od kościoła św.
Wacława – tam, gdzie dziś znajduje się radomski rynek. Miasto otoczono murami
obronnymi o łącznej długości 1100 metrów- zachowały się do dzisiaj ich
fragmenty. Z kolei kamienice Gąski i Esterki to najstarsze domy mieszkalne przy
rynku, pochodzące z XVII wieku.

 Muzeum im. Jacka Malczewskiego

Dominującym gmachem w przestrzeni rynku jest bryła dawnego gmachu
Kolegium Pijarów. Niegdyś w tych połączonych w jedność kamienicach mieściła
się szkoła, przez którą przewinęło się kilka znanych nazwisk, m.in. Tytus
Chałubiński. Dziś to siedziba Muzeum im. Jacka Malczewskiego, której
zdecydowanie
najciekawszymi
zbiorami
jest
kolekcja
obrazów
tego
młodopolskiego malarza.

Oprócz obrazów Malczewskiego, znajduje się
tu także galeria
malarstwa
polskiego przełomu XIX i XX wieku, wystawa o polskiej przyrodzie oraz
znaleziska wykopane w Grodzie Piotrówka w czasie badań archeologicznych.

Zwiedzimy to Muzeum. Zobaczymy kolekcję obrazów Jacka Malczewskiego i
największe dzieła z galerii obrazów (z przewodnikiem). W rynku znajduje się
także neorenesansowy budynek dawnego ratusza. Z wieży w południe rozlega się
hejnał miasta

 Kościół pw św. Jana Chrzciciela

Dawniej z wieży kościoła grany był hejnał miejski ostrzegający mieszkańców
przed niebezpieczeństwami - najazdami wroga czy pożarami. Radomska fara to
kościół parafialny, ale też świątynia królewska. Gotycka budowla została
wzniesiona w latach 1360–1370 z fundacji Kazimierza Wielkiego. Służyła
przyjeżdżającym do miasta królom, np. Władysławowi Jagielle czy Zygmuntowi
Staremu, to tu chrzczony był sam Jacek Malczewski, a i ołtarz wspomnianego już
wcześniej królewicza Kazimierza Jagiellończyka nie jest zupełnie przypadkowy.
Tu znajduje się kaplica Kochanowskich –krewnych sławnego poety , która, mimo
wielu przebudów samego kościoła, zachowała swój późnorenesansowy
charakter. Dzisiejszy wygląd świątynia zawdzięcza przebudowie wg projektu
za panowania Jagiellonów. Dzisiaj to podłużny parterowy budynek. Zamek był
siedzibą wędrującego dworu królewskiego oraz starosty radomskiego. Najczęściej
gościli tu królowie i książęta z dynastii Jagiellonów podróżujący między
Krakowem a Wilnem. Obecnie zamek jest siedzibą proboszcza parafii farnej.
Radomski zamek to centrum wydarzeń ważnych nie tylko dla miasta, ale całego
kraju. Wielokrotnie obradowały tu sejmy.

Kościół i klasztor bernardynów

Makieta zamku radomskiego

Na jednym z nich w 1383 r. obrano Jadwigę Andegaweńską królem Polski. W
1401 r. zawarto tu drugą unię polsko-litewską, po unii w Krewie. Przez dwa lata,
podczas pobytu króla Kazimierza Jagiellończyka na Litwie, na zamku rezydował
królewicz Kazimierz Jagiellończyk. Stąd zarządzał Polską. Król Kazimierz
Jagiellończyk gościł na zamku wiele ważnych osobistości, w tym posłów: chana
tatarskiego, króla czeskiego, księcia Bawarii, a także samego wielkiego mistrza
krzyżackiego Jana von Tieffena, który złożył mu hołd lenny. W 1505 r. pod
przewodnictwem króla Aleksandra Jagiellończyka podpisano tutaj konstytucję
Nihil novi. Konstytucja ta zakazywała królowi podejmowania jakichkolwiek
decyzji odnośnie państwa i szlachty bez zgody szlachty i izby poselskiej. Datę
1505 wielu historyków uważa za początek nowożytnego Państwa Polskiego i
demokracji szlacheckiej. Na zamku zbierały się Sądy Kapturowe sądzące
sprawców poważniejszych przestępstw w trybie przyspieszonym w okresie
bezkrólewia. Ostatni sąd w Radomiu zebrał się w 1764 r. Skromnie wyglądający
radomski zamek kryje wielka historię.
 Kościół i Klasztor Bernardynów

Ceglany kościół i klasztor oo. bernardynów to jeden z najcenniejszych zabytków
Radomia. Bernardynów sprowadził do Radomia w 1468 roku król Kazimierz
Jagiellończyk. Pierwotne, drewniane zabudowania zastąpiono na przełomie XV i
XIV wieku murowanymi W czasie poprzedzającym powstanie styczniowe klasztor
był głównym miejscem działalności patriotycznej w Radomiu, za co władze
carskie ukarały go kasatą, a klasztor zamieniły na więzienie dla powstańców.
Bernardyni powrócili do miasta dopiero w 1936 roku. W kościele i klasztorze
bywało wielu królów polskich oraz sławnych Polaków. Gościli tu m.in. Kazimierz
Pułaski, Tadeusz Kościuszko, książę Józef Poniatowski, Julian Ursyn Niemcewicz,
Dionizy Czachowski. Zespół klasztorny w Radomiu należy do najlepiej
zachowanych średniowiecznych założeń bernardyńskich w Polsce. Piękny jest też
krużganek klasztorny i wirydarz (dziedziniec klasztorny). Niewielki budynek
przylegający od południa do klasztoru z piramidalnym kominem to pochodzący z
początku XVI wieku tzw. piekarnik. Mieściła się tu kuchnia klasztorna oraz
warzelnia wosku. Jest to jedyny tego typu obiekt w kraju i jeden z nielicznych na
świecie.

 Dawny Trakt Lubelski czyli ulica Żeromskiego
Ulica Żeromskiego (dawna Lubelska) główna i reprezentacyjna ulica miasta,
wybiega z placu Kazimierza Wielkiego i ciągnie się na długości 2 kilometrów w
kierunku wschodnim aż do wiaduktu, gdzie kończy się Śródmieście. Na sporym
odcinku Żeromskiego jest deptakiem, przy którym ulokowały się liczne urzędy i
instytucje państwowe, banki oraz różnego rodzaju sklepy. Z każdym rokiem
pojawia się coraz więcej restauracji i kawiarenek, a w okresie letnim ogródków
piwnych. Odbędziemy spacer brukowanym deptakiem mijając piękne, w
przeważającej części XIX-wieczne kamienice z ozdobnymi fasadami i balkonami
w przeważającej części żeliwnymi z ozdobnymi balustradkami.

Ulica Żeromskiego dawny Trakt Lubelski



Jeden z symboli Radomia

Kościół garnizonowy p.w. św. Stanisława.

Wzniesiony został na przełomie XIX i XX w. jako cerkiew św. Mikołaja. Wojsko
polskie przejęło świątynię w 1918 r., a jej przebudową w latach dwudziestych
zajął się radomski architekt Kazimierz Prokulski. Przed wejściem do kościoła
znajduje się portyk z czterema potężnymi kolumnami w stylu jońskim. W
tympanonie znajduje się płaskorzeźba przedstawiająca Ducha Świętego w postaci
gołębicy, zaś ponad nim rzeźba Chrystusa. Świątynia zwieńczona jest kopułą
widoczną na osi widokowej ulic Piłsudskiego i Focha. Najstarszym elementem
wyposażenie wnętrza jest XVIII-wieczny krucyfiks. Charakterystyczna jest
ambona w kształcie łodzi. We wnętrzu znajduje się również piękna Pieta

wykonana przez radomskiego artystę-rzeźbiarza Bolesława Zwolińskiego. Jego
autorstwa są także rzeźby na zewnątrz kościoła. Przed wejściem do kościoła
garnizonowego znajduje się Grób Nieznanego Żołnierza.
 Katedra pw. Opieki Najświętszej Marii Panny
Kościół został wzniesiony w latach 1894–1911 według projektu Józefa Piusa
Dziekońskiego. Świątynia była wzorowa na katedrze Św. Floriana na
warszawskiej Pradze, zaś same wieże na wyższej wieży Kościoła Mariackiego w
Krakowie. Elewacja frontowa z wielką rozetą przypomina fasady katedr
francuskich. Ozdobna, złota fasada budynku w stylu neogotyckim jest jednym z
najpiękniejszych obiektów architektonicznych w Polsce. W monumentalnym,
drewnianym ołtarzu głównym stoi statua Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Rzeźba
wykonana została w białym marmurze z okolic włoskiej Carrary. Szczególne
wrażenie robią 72 metrowe wieże oraz wyjątkowe wnętrza w stylu francuskiego
gotyku.

Powrót do hotelu na obiadokolację

9 października 2022, niedziela – 3 dzień
Po śniadaniu wykwaterowanie i wyruszamy do skansenu. W drodze powrotnej do
Wrocławia zjemy zorganizowany obiad.

Muzeum Wsi Radomskiej
Skansen znajdujący się w Radomiu usytuowany jest w malowniczym,
pofałdowanym terenie na południowo-zachodnich obrzeżach miasta, w dolinie
Mlecznej. Na obszarze 32 ha zgromadzono ponad 60 obiektów architektury
ludowej, głównie drewnianej.

Muzeum prezentuje kulturę oraz budownictwo regionu radomskiego. Wśród
unikatowych zbiorów znajdują się także współcześnie zrekonstruowane
zabudowania. Na terenie Muzeum wyznaczono ścieżkę przyrodniczą biegnącą
pomostami ponad mokradłami. Nad jednym ze stawów znajduje się wieża
widokowa.. W Wśród zabytków dawnego budownictwa wiejskiego są chałupy,
dwory, kościół, budynki gospodarcze, kuźnie, wiatraki i młyny wodne, kolejne
obiekty czekają na montaż, bowiem skansen stale się rozwija. Muzeum pełne jest
także eksponatów ruchomych, wśród których warto zwrócić uwagę na kolekcje:
pojazdów, maszyn rolniczych, uli i narzędzi pszczelarskich, tkanin oraz sztuki
ludowej. Odbywają się tutaj również ciekawe imprezy plenerowe.

Powrót do Wrocławia ok. 19:30.

Cena ;
680 zł + wstępy 45 zł (płatne dodatkowo w autokarze) zaliczka 50 %-340 zł płatna do 5 września 2022
Dla posiadaczy Karty Seniora - 650 zł +wstępy 45 zł
(płatne dodatkowo w autokarze) –zaliczka50% - 325 zł
– płatna do 5 września 2022
Cena zawiera;











przejazd autokarem lub busem (w zależności od ilości uczestników), opłaty
autostradowe, parkingi
obsługa i opieka pilota-organizatora
obsługa przewodnika miejskiego w Radomiu, Szydłowcu i w obiektach muzealnych
2 noclegi w pokojach 2 i 3-osobowych z łazienkami
Wyżywienie; 2 śniadania, 2 obiadokolacje
Obowiązkowa składka na Fundusz Gwarancyjny i Fundusz Pomocowy
Zestaw słuchawkowy
Obiad - w dniu powrotu
Ubezpieczenie NW, OC
podatek VAT, marża Biura

Cena nie zawiera grupowych biletów wstępów - 45 zł



Muzeum Instrumentów Ludowych w zamku - Szydłowiec – 15zł/os
Muzeum J.Malczewskiego – 16zł/os





Wsola Muzeum Witolda Gombrowicza – 3 zł/os
Katedra – 2 zł/os
Muzeum Wsi Radomskiej – 9 zł/os

Suma; 45 zł/os

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności zwiedzanych
obiektów bez uszczerbku dla całości programu

