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Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach – świadek dawnego 

górnictwa rud cynku i ołowiu na tym terenie, podziemia zostały wpisane w lipcu 
2017 roku na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. 
Zwiedzanie to trasa piesza oraz przepływ łodziami, podziemne korytarze 
zlokalizowane są 40 m pod ziemią, gdzie panuje  temperatura sięgająca około 
10°C. Przodki górnicze, chodniki transportowe i potężne komory powstałe na 
przełomie XVIII i XIX w, labirynt korytarzy, z których najniższy fragment ma 
wysokość ok 140cm, to pozostałość po działającej do 1913 r. królewskiej kopalni 
kruszców Fryderyk. Na powierzchni – najstarsza i największa w Polsce kolekcja 
zabytkowych maszyn parowych i parowozów.  
 

Tarnowice Stare –  renesansowy zamek wraz z zabudowaniami 

przyzamkowymi . W 1822 roku zamek i dobra Tarnowice Stare przeszły w 
posiadanie rodu hrabiów von Donnersmarck, Karola a następnie Guido hrabiego 
Henckel von Donnersmarc. W roku 2000–nym Kompleks Zamkowy został 
zakupiony przez prywatnych właścicieli,  którzy podjęli się jego rewitalizacji.  
Zamek z XVI wieku, dziedziniec, otoczony arkadowymi krużgankami jest 
wspaniałym przykładem architektury renesansowej na Górnym Śląsku, ponadto 
szereg pięknie umeblowanych komnat utrzymanych w duchu renesansu, 
klasycyzmu, empiru oraz biedermeieru. 
W Zamku można podziwiać jedyną w Polsce wystawę elementów zdobniczych - 
aplikacji meblowych, które były wykonywane ze złoconego brązu. Kolekcji tej 
towarzyszy zbiór stylowych mebli, ręcznie wyrabianych, cechujących się 
wybitnym smakiem i kunsztem. Bogactwo form, kształtów, funkcji i zdobień -- 
wspaniały zbiór właścicieli o kulturowym wymiarze .  Zwiedzamy – koszt 20zł 
 

Piekary Śląskie - Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej – 

największe na Śląsku miejsce pielgrzymkowe związane z kultem maryjnym – 
„Serce Górnego Śląska”  

Kopiec Wyzwolenia został usypany w latach 1932-1937 dla uczczenia 250-tej 

rocznicy przemarszu husarii polskiej króla Jana III Sobieskiego przez Piekary 
Śląskie w drodze na Wiedeń oraz rocznicy przyłączenia Górnego Śląska do Polski. 
Jest symbolem powstań śląskich i walki o polskość mieszkańców Ziemi. Śląskiej.  
 

Świerklaniec – Dom Kawalera z dawnego zespołu pałacowo-parkowego, 

właścicielami tego terenu była rodzina Donnersmarck. Pałac zwany "Małym 
Wersalem" powstał na przełomie lat 60. i 70. XIX wieku na zlecenie Guido Henckel 
von Donnersmarcka. Rezydencja wraz z resztą zabudowań została zniszczona w 
1945 roku. Dzisiaj po rodzinnym majątku pozostał tylko Dam Kawalera z początku 
XIX wieku -  miejsce podejmowania znamienitych gości, park,  piękny staw oraz 
zabytkowy amfiteatr.  
 

Pałac w Rybnej – przy okazji  miejsca planowanego obiadu, zlokalizowany w 

ramach Tarnowskich Gór obiekt o cechach klasycystycznych, odrestaurowany, 
zbudowany w końcu XVIII wieku dla Warkotschów ówczesnych właścicieli tych 
ziem. 
Obiad  - posiłek jest zamawiany dla wszystkich uczestników jeśli nie wniosą  
sprzeciwu – informacje o obiedzie przed wyjazdem – możliwa zmiana miejsca 
posiłku. 
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„Zakochaj się w Polsce” 
 
 

WYJAZD – godz. 7.00 , Al. J. Słowackiego w pobliżu Poczty Głównej, 
powrót ok. godz.  21.00 

KOSZT – 140 zł. wpłata równoważna z rezerwacją na dotychczasowy 
numer konta obejmuje koszty transportu – kameralna grupa, viatoll, 

opiekę przewodnika, ubezpieczenie NNW+KL 
 

Koszty wstępów ok 55zł. w tym obiekt UNESCO 
 


