
PTTK Oddział Mysłowice zaprasza w dniach 31 sierpnia/1 września na wycieczkę 
krajoznawczą w trakcie której poznamy najciekawsze zabytki wybranych miast 

Dolnego Śląska. Będą nimi; 

WROCŁAW , TRZEBNICA, LUBI ĄŻ 

PROGRAM 
31 sierpnia (sobota) – spotkanie uczestników  o godz. 800  w Mysłowicach 
ul. Powstańców, rejon stacji PKP, Poczty Głównej. Przejazd autokarem na trasie 
Mysłowice, A4, Lubiąż. Tu zwiedzanie barokowego zespołu opactwa oo. cystersów  
z l. 1649-1739. To największy obiekt zabytkowy w Polsce i jeden z największych 
i najcenniejszych tego typu w Europie w tym; kościół klasztorny - bazylika 
Wniebowzięcia NMP, klasztor, pałac opacki, budynek bramny. 
Głównymi atrakcjami pozostają już odrestaurowane sale. JADALNIA OPATA z freskiem Michała Willmanna (1630-
1706), wybitnego malarza śląskiego baroku, który w Lubiążu spędził większość życia, pracując głównie dla cystersów.  
Apoteozę wiary przedstawia m.in. olbrzymi plafon (około 380 m kw.), jeden z największych obrazów w Europie. Jest to 
obraz olejny składający się z 14 brytów i podwieszony pod sklepieniem.  REFEKTARZ LETNI mieszczący się w części 
klasztornej; akustyka refektarza jest niesamowita - szept z jednego końca sali wyraźnie słychać w drugim; można 
klasnąć w dłonie, a dźwięk niesie się jak kaskada, załamuje się, odbija, zwielokrotnia. Miejsce, gdzie przed wiekami 
zakonnicy w ciszy spożywali posiłki, wygląda jak sala balowa - cała w pastelach i sztukateriach. Plafon autorstwa 
Feliksa Schefflera ukazuje "Cudowne nakarmienie pięciu tysięcy" z rozdającym chleb Chrystusem na pierwszym planie. 
REPREZENTACYJNA SALA KSIĄŻĘCA w pałacu opackim, najokazalsze barokowe wnętrze na Śląsku, jest ozdobioną 
dwupoziomową salą z  motywami sławiącymi Habsburgów i katolicyzm. 

 Przejazd do Trzebnicy. Tu zwiedzamy międzynarodowe sanktuarium św. Jadwigi 
(patronki Śląska) – zespół klasztorny wraz z bazyliką pod wezwaniem św. Jadwigi i 
św. Bartłomieja.  
W trakcie zwiedzania zespołu klasztornegobędziemy mogli odwiedzić miejsca zazwyczaj niedostępne, czyli romańską 
kryptę Św. Bartłomieja, lapidarium z fragmentami detali kamiennych romańskich i gotyckich, oraz zakrystię, w której 
można zobaczyć zabytkowe relikwiarze. 

Zakwaterowanie w Trzebnicy w hotelu „Pod Platanami”. Tu obiadokolacja. Pokoje 
2,3 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym i TV Sat. 

1 września (niedziela) – śniadanie. Przejazd do Wrocławia. Tu podzielimy się na 
dwie grupy. Grupa pierwsza zwiedzać będzie: Panoramę Racławicką, przejście piesze 
wzdłuż bulwarów Odry do Hali Targowej, dalej Rynek Główny, Jatki, Uniwersytet 
Wrocławski z Aulą Leopoldina, Ostrów Tumski z bazyliką archikatedralną, Halę 
Stulecia (zabytek UNESCO), Ogród Japoński, fontanny z pergolą. Grupa druga 
zwiedzać będzie; Pałac Królewski z muzeum miejskim i barokowym ogrodem, 
Muzeum Poczty i Telekomunikacji, Arsenał z muzeum militariów, Stary Cmentarz 
Żydowski, wieżę ciśnień przy ul. Wiśniowej, Halę Stulecia (zabytek UNESCO), 
Ogród Japoński, fontanny z pergolą. Powrót autokarem do Mysłowic. Planowany 
przyjazd na godzinę 2000. 
 
CENA;   160zł członkowie PTTK         150 zł członkowie SKKT,         175  zł – pozostali. 
ŚWIADCZENIA;  przejazd autokarem, NNW, opieka pilota/przewodnika na całej trasie wycieczki, nocleg z HB 
w hotelu „Pod Platami” w Trzebnicy 
WE WŁASNYM ZAKRESIE;   opłaty za zwiedzane miejsce, pozostałe wyżywienie.  
 

Szczegółowe informacje w biurze PTTK O/Mysłowice przy ul. Armii Krajowej 22 lub na stronie 
www.myslowice.pttk.pl     Biuro czynne we wtorki i czwartki od godz. 1300 do 1700.  Tel/faks 32 2225606. E-mail: 

pttkmyslowice@poczta.onet.pl  Składka roczna ulgowa dla uczących się (do 26 lat), opiekunów SKKT, osób z 
orzeczoną niepełnosprawnością oraz  bezrobotnych wynosi 20 zł, ulgowa dla emerytów i rencistów wynosi 25 zł. 

Składka  normalna wynosi 40 zł. W przypadku nowo występujących obowiązuje wpisowe w wysokości 6 zł dla składki 
ulgowej i 10 zł dla składki normalnej. Podane ceny mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od PTTK. 


