Podróżnik
zaprasza
BRZEG - dawna stolica księstwa legnicko-brzeskiego
MAŁUJOWICE - gotyckie polichromie
BRZEZINA - pomnik budowy XVI wiecznej drogi
TERMIN: 10 października 2020, sobota
WYJAZD: godz.07:30 pl. Solidarności (duży parking przy placu
Solidarności – okolice pl. Jana Pawła II)

Małujowice
Kościół pw. św. Jakuba Apostoła z początku XIV wieku. Najcenniejszym
elementem tego kościoła są gotyckie polichromie pokrywające całe jego wnętrze.
W okresie reformacji zostały one ukryte pod tynkiem, odsłonięto je dopiero w
XIX wieku podczas remontu świątyni. Polichromie na ścianach to blisko sto różnej
wielkości kwater ze scenami ze Starego i Nowego Testamentu. Stanowiły Biblię
Pauperum czyli Biblię dla ubogich którzy nie umieli czytać i pisać a dzięki
plastycznym przedstawieniom różnych scen wierni mogli poznawać Pismo Święte.
Kościół posiada piękny strop z 1500 roku który stanowi ponad 640 desek z
namalowanym kolorowym ornamentem. Bardzo interesujący i cenny jest także
gotycki portal prowadzący do wnętrza świątyni.

Brzezina - pomnik budowy XVI wiecznej drogi

W tej nie wielkiej wsi znajduje się unikatowy pomnik upamiętniający przebudowę
drogi z Brzegu w kierunku Wrocławia z 1584 roku. Jest to fragment drogi Via
Regia. Pomnik jest wykonany z ogromnej płyty granitowej pochodzącej zapewne
z kamieniołomów w Strzelinie i opartej na murku. Obok stoi tablica z
tłumaczeniem polskim. Znajdujący się na niej napis w języku staroniemieckim
który w polskim tłumaczeniu dosłownie znaczy: „(W) roku 1584 Książęca Mość
Jaśnie Wielmożny Książę i Pan Jerzy, drugi tego imienia, książę na Śląsku,
Legnicy i Brzegu, tę drogę rozpoczął brukować i ukończył w 15...” Jak widać,
data zakończenia budowy nie jest znana (15...). Tak naprawdę do Wrocławia
budowa nigdy nie dotarła, nie dotarła nawet do Oławy – ostatecznie droga
została utwardzona tylko do Lipek. Choć przetoczyła się przez nią niezliczona
liczba kopyt i kół, przetrwała do dziś i wciąż jest użytkowana. Oprócz napisu w
języku staroniemieckim, wyryto na niej również orła śląskiego oraz łacińską
sentencję, która brzmi następująco: Staverunt alii nobis, nos posteritati,
Omnibus at Christus stravit ad astra viam – Inni (Jedni) budują dla nas, my dla
potomności, wszystkim nam Chrystus drogę do nieba wymości.

Małujowice kościół św. Jakuba Apostoła

Brzezina - pomnik

Brzeg

Położony dokładnie w połowie drogi między Wrocławiem a Opolem. Dawniej był
stolicą ważnego księstwa, ośrodkiem kultury umysłowej Śląska i znaczącym
ośrodkiem drukarskim i handlowym. Dzisiaj miasto zamieszkuje ok. 40 tys
mieszkańców i jest pełne bezcennych zabytków.
Zamek książęcy dzisiaj Muzeum Piastów Śląskich
Od XIII wieku był rezydencją Piastów Śląskich. Jest najwspanialszym na Śląsku
pomnikiem architektury renesansowej. Jego wizytówką jest budynek bramny z
fasadą pokrytą bogatą dekoracją rzeźbiarską. Wrażenie robi także krużgankowy
dziedziniec zamkowy. Z przewodnikiem zwiedzimy zamek oglądając następujące
wystawy:









Z przeszłości i tradycji Piastów Śląskich ekspozycja poświęcona
Piastom, genealogie, dokumenty, meble , piece
Paradne zbroje i ubiór Piastów Śląskich w XVII wieku - wierne
rekonstrukcje strojów historycznych oraz zachowane oryginały
Malowane dzieje Polski - między innymi zobaczymy oryginalne dzieła
Jana Styki (Polonia, Madonna Majowa) oraz obrazy Wojciecha Kossaka
Obrazy Giovanniego Pinottiego - powstały w 1545 r. cykl dwunastu
obrazów opowiadających historię Mojżesza, autorstwa włoskiego malarza
Giovanniego Pinottiego.
Sztuka śląska XV-XVIII wiek (ze zbiorów wrocławskiego Muzeum
Narodowego)
Kresy - ocalone wspomnienia
Sarkofagi Piastów - pięknie odrestaurowane miejsca piastowskich
pochówków

Kościół św Mikołaja

Kościół Podwyższenia Krzyża

Dziedziniec zamkowy

Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego
Piękną barokową świątynię zbudowano w XVIII wieku z inicjatywy jezuitów na
miejscu wcześniej zburzonego klasztoru i kościoła dominikanów. Wnętrze
świątyni pokrywają wspaniałe iluzjonistyczne polichromie pędzla jezuity Jana
Kubena. Jest to jeden z najpiękniejszych kościołów barokowych na Śląsku.
Kościół pw św. Mikołaja
Gotycka świątynia odbudowana po zniszczeniach wojennych. Jest jedną z
największych na Śląsku bazylik. Nie zachowało się wiele z wyposażenia,
większość znajduje się w polskich muzeach. Jednak kościół robi ogromne
wrażenie. Monumentalna nawa główna o wysokości 30 metrów, prezentuje
wyjątkowo czyste i jednolite stylowo dzieło śląskiej odmiany gotyku.
W trakcie wycieczki przewidziana przerwa kawowa a na koniec zorganizowany
obiad. Powrót do Wrocławia ok, 18:00.
Powrót do Wrocławia 19:00/19:30

CENA : 90 zł

(w tym przejazd autokarem, ubezpieczenie, przewodnik, podatek VAT). Cena
nie obejmuje wstępów i obiadu.

Wstępy płatne dodatkowo – 14 zł



Muzeum Piastowskie – 12 zł/os
Małujowice kościół – 2 zł/os

Będzie zorganizowany obiad – proszę zgłaszać się przy zapisach – 25 zł/os –pieczeń
wieprzowa, ziemniaki, surówka - płatne dodatkowo w autokarze
ZASADY UCZESTNICTWA W WYCIECZCE













Zapisy na wycieczkę przyjmowane są;
- telefonicznie pod nr 609 941 775
lub
- e-mailem na adres wycieczkipodroznik@wp.pl
Przy zapisach należy podać dane niezbędne do ubezpieczenia: imię i nazwisko, adres z
kodem, pesel , nr telefonu kontaktowego ewentualnie adresu e-mail.
Po potwierdzeniu wpisania na listę uczestników należy dokonać wpłatę
- przelewem na konto Biuro Obsługi Turystycznej Podróżnik Jolanta Furyk ul.
Podwale 19A 50-043 Wrocław
nr 02 1090 2398 0000 0001 1876 7413
z dopiskiem; imię i nazwisko - Brzeg (brak wpłaty w ciągu 7 dni od zgłoszenia oznacza
wykreślenie z listy uczestników)
lub
- wpłatą w Urzędzie pocztowym na konto Biura
Każdy uczestnik zostanie poinformowany tuż przed wyjazdem o przydzielonym miejscu w
autokarze i otrzyma wersję papierową programu wycieczki
O miejscu w autokarze decyduje kolejność zapisów pod warunkiem wpłacenia należności
nie później niż w ciągu 5-ciu dni od dnia zgłoszenia uczestnictwa. Późniejsza wpłata
powoduje przesunięcie na dalsze miejsce w autokarze.
Nie ujęta w cenie wycieczki opłata za wstępy i ewentualne posiłki pobierana będzie
oddzielnie – w autokarze, w dniu wycieczki, przez pilota.
W przypadku rezygnacji z wycieczki w terminie od 10 do 3 dni przed jej rozpoczęciem,
bez wskazania osoby na swoje miejsce, zwrot dokonanej wpłaty pomniejsza się o
rzeczywiste koszty wynikające z rezygnacji uczestnika (to jest koszty rozkładane
równomiernie na całą grupę – np. koszty przejazdów, przewodników, rezerwacji grupowych
itp.).
W przypadku rezygnacji z wycieczki w terminie późniejszym niż 3 dni przed jej
rozpoczęciem, bez wskazania osoby na swoje miejsce, wpłata za wycieczkę nie będzie
zwracana.
Dodatkowe informacje - tel. 509 550 645, program ze zdjęciami i opisem dostępny na
stronie www.botpodroznik.pl

Jolanta Furyk Biuro Obsługi Turystycznej PODRÓŻNIK Wrocław tel. 509 550 645

