
PTTK  O/Mysłowice organizuje wycieczkę krajoznawczą w dniach 12/13 października 
2013 roku. Zwiedzać będziemy wybrane należące do Kanonu Krajoznawczego Polski 

atrakcje turystyczne miasta 
 

ŁÓDŹ 
 

Zwiedzimy również w pocysterski zespół klasztorny w Sulejowie i kościół św. Franciszka Ksawerego 
w Piotrkowie Trybunalskim 

 
PROGRAM 
 
I dzień ( sobota ) – spotkanie uczestników wycieczki o godz. 700 w Mysłowicach przy ul. Powstańców, 
rejon stacji PKP, Poczty Głównej. Przejazd autokarem na trasie Mysłowice, Częstochowa, Sulejów. 
Tu zwiedzimy pocysterski zespół klasztorny. 
Zespół klasztorny opactwa cysterskiego w Sulejowie  – położony w Podklasztorzu (obecnie 
dzielnica Sulejowa) jeden z najlepiej zachowanych zespołów cysterskich w Polsce, będący 
zabytkiem architektury romańskiej. 22 października 2012 roku obiekt został wpisany na listę Pomników Historii.  
Przejazd do Piotrkowa Trybunalskiego, tu zwiedzanie najcenniejszego zabytku architektonicznego 
miasta – barokowego kościoła św. Franciszka Ksawerego.   
 
Przejazd do Łodzi tu zwiedzimy dzielnicę fabryczno – mieszkaniową „Księży Młyn" a w tym pałac 
Karola Scheiblera z jedynym w Polsce Muzeum Kinematografii. Jego wnętrza niejednokrotnie służyły 
jako plany filmowe m.in. kręcono tu sceny filmów; „Ziemia Obiecana”, „Stawka większa niż życie", 
„Vabank", „Lalka", „Mi ędzy ustami a brzegiem pucharu". Następnie przejedziemy do północnej 
części miasta, gdzie zwiedzimy Muzeum Sztuki i Park im. Szarych Szeregów a w nim pomnik 
Martyrologii Dzieci. Jeżeli czas pozwoli to tego dnia zwiedzimy również Muzeum Historii Miasta 
Łodzi. Przyjazd do hotelu Boss. Tu obiadokolacja i nocleg. 
 
II dzień  ( niedziela ) – śniadanie. Przejście piesze ul. Piotrkowską na odcinku od pl. Wolności do Al. 
Mickiewicza. To symbol Łodzi i najdłuższy trakt handlowy Europy. Zwiedzimy tu niezwykłe XIX 
wieczne kamienice łódzkich fabrykantów, przejdziemy przez Aleję Gwiazd polskiego filmu, 
zwiedzimy Centralne Muzeum Włókiennictwa. Będziemy mogli też fotografować się przy ciekawych 
pomnikach a jest ich tam sporo. W drodze powrotnej zobaczymy również zabytkowe wille przy ulicy 
Wólczańskiej. 
 
Powrót autokarem do Mysłowic. Planowany przyjazd na godz. 2000. 
 
CENA ;  195 zł – członkowie PTTK      190  zł – członkowie SKKT      215 zł - niezrzeszeni 
 
ŚWIADCZENIA : przejazd autokarem turystycznym, NNW, opieka pilota/przewodnika,  nocleg z HB 
w  hotelu Boss*. Pokoje 1, 2, 3 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym. 
 
WE WŁASNYM ZAKRESIE : pozostałe wyżywienie, opłaty za zwiedzane miejsca. 
 

Zapisy i szczegółowe informacje w biurze PTTK  O / Mysłowice przy ul. Armii Krajowej 22. 
Biuro czynne we wtorki i czwartki od godz. 1300 do 1700. 

Polecamy naszą stronę  www.myslowice.pttk.pl   E-mail: pttkmyslowice@poczta.onet.pl.    Tel/faks (032) 222 56 06 
Składka roczna ulgowa dla; uczących się (do 26 lat), opiekunów SKKT i bezrobotnych wynosi 20 zł. Ulgowa dla 

emerytów, rencistów wynosi 25 zł. Normalna 40 zł. Nowo wstępujących obowiązuje wpisowe w wysokości 6 zł dla składki 
ulgowej  i 10 zł dla składki normalnej. 


