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Tarnowskie Góry – 60 tysięczne miasto powiatowe na Wyżynie Śląskiej, jeden
z najważniejszych w Polsce węzłów kolejowych. Powstało i rozwijało się w XV-XVI w.
dzięki znalezieniu w okolicach rud srebra, cynku i ołowiu. W 1526 r. uzyskało wolność
górniczą, tzw. „Ordunek Górny” od księcia opolskiego Jana II Dobrego oraz prawa
miejskie.
W programie:
1.

Zabytkowa Kopalnia Srebra – jedyna w Polsce podziemna trasa turystyczna

umożliwiająca zwiedzanie podziemi dawnej kopalni kruszców srebrnonośnych,
założonej w triasowych dolomitach i wapieniach. W czasie niezwykłej wędrówki
podziemnym szlakiem turystycznym turyści oglądają pochodzące z XVIII i XIX w.
przodki górnicze, dawne stanowiska pracy i narzędzia. Blisko 300 m fragment trasy
trzeba pokonać łodzią. W 2012 r. podziemna trasa turystyczna została udźwiękowiona
w autentyczne odgłosy ciężkiej pracy gwarków, efekty zawału kopalnianego, jadących
wózków i robót strzałowych. W lipcu 2017 wpisana została na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO.
2. Sztolnia Czarnego Pstrąga – 600 metrowy fragment sztolni odwadniającej,
należącej do założonej w 1784 r. państwowej kopalni rudy srebra i ołowiu „Fryderyk”.
Sztolnię można zwiedzać od 1957 r. Jest ona jedną z atrakcji Szlaku Zabytków
Techniki Województwa Śląskiego. Wraz z zabytkową kopalnią srebra została wpisana
w 2004 r. na Listę Polskich Pomników Historii, a w lipcu 2017 r. na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO.
3.

Zamek – wzniesiony w początkach XVI w. Był wówczas w posiadaniu rodziny
Włodków. W następnych wiekach budowlę wielokrotnie przebudowywano. M.in.
zamurowano krużganki, przebudowano sień wjazdową, powiększono skrzydło
północne. W 1820 r. zamek wraz z okolicznymi dobrami kupił hrabia Karol Łazarz
Henckel von Donnersmarck ze Świerklańca. Po II wojnie światowej zamek i dobra
tarnowickie zostały znacjonalizowane. Zamek stał się własnością PGR. W ciągu
następnych dziesięcioleci coraz bardziej niszczał. W 2000 r. właścicielami stali się
Rajner i Krystyna Smolorzowie, którzy podjęli się całkowitej renowacji zamku
i otoczenia. W zamek wmontowany został renesansowy portal z datą 1545
pochodzący z pałacu w Płoninie. Pod koniec 2010 zakończył się remont zamku oraz
jego otoczenia (oranżerii, stodoły). W czerwcu 2011 nastąpiło oficjalne otwarcie
Centrum Sztuki i Rzemiosła Dawnego.

Koszt: 145 zł/1 os. (ubezpieczenie, przejazd autokarem turystycznym, parkingi, bilety
wstępu do zwiedzanych obiektów, usługi przewodników). Wycieczka odbywa się na
zasadach samoorganizacji i jest imprezą non-profit
Uwaga! Organizator zastrzega możliwość niewielkiej korekty w programie wyjazdu

