Podróżnik
zaprasza
Dolina Baryczy
Milicz – Grabownica - Goszcz
TERMIN: 23 maja 2021, niedziela
WYJAZD: godz.08:00 pl. Solidarności (duży parking przy placu
Solidarności – okolice pl. Jana Pawła II)
Dolina Baryczy jest bez wątpienia rajem dla miłośników przyrody, ale nie brakuje
tu także innych atrakcji. Na jej terenach powstał park krajobrazowy, który jest
jednym z najcenniejszych przyrodniczo zakątków naszego kraju. My w czasie
naszej wycieczki odwiedzimy zaledwie trzy miejsca które przybliżą nam historię i
walory przyrodnicze tego regionu. Naszym gospodarzem będzie przewodnik,
edukator, miejscowy działacz społeczny i biolog w jednej osobie.

 Milicz

Milicz był zawsze ośrodkiem władzy. Tu znajdowały się siedziby kasztelanów w
czasach Bolesława Krzywoustego. Tu na biesiady przyjeżdżali książęta z dynastii
Piastów Śląskich. Od końca XV wieku siedziba wolnego państwa stanowego
należącego do Kurzbachów, a od potem do rodu Maltzanów. To dzięki nim
zachowany został średniowieczny układ miasta zbliżony do owalu, z rynkiem i
ulicami zbiegającymi się przy dawnych bramach miejskich.

Spacer w kierunku kościoła pw. św. Andrzeja (d. kościół poewangelicki) – historia
i architektura. Obecnie jest to kościół pomocniczy pw. św. Andrzeja Boboli.
Budowla szachulcowa, zbudowana jako Kościół Pokoju w 1709 r. na mocy tzw.

Ugody Altransztadzkiej, która zobowiązywała Cesarstwo Niemieckie do pomocy
protestantom w budowie ich świątyń.

Zwiedzanie zespołu pałacowo-parkowego w Miliczu – klasycystyczny pałac dawna siedziba rodu von Maltzan ( z zewnątrz) - park w stylu angielskim, ruiny
zamku książąt oleśnickich z XIV wieku, późniejsza rezydencja biskupów
wrocławskich.
Spacer w kierunku rynku milickiego – historia, „ptasi trakt” powrót do autobusu

 Przejazd do wsi Wałkowa

Spacer leśną ścieżką edukacyjną – łatwa trasa ok. 1,5 km w pięknym lesie
mieszanym, aleja dębowa (drzewoterapia) różne gatunki drzew, sad
bioróżnorodności.

 Grabownica

Przejazd w kierunku wieży obserwacyjnej Ptaków Niebieskich w Grabownicy nad
jednym z największych stawów w Dolinie Baryczy (historia hodowli karpia,
obserwacje ptaków i innych zwierząt )przewodnik zapewni kilkanaście
lornetek ale mile widziane lornetki uczestników wycieczki

 Zespół pałacowy w Goszczu

Goszcz to jedna z najstarszych miejscowości w Dolinie Baryczy (pierwsze
wzmianki o niej pochodzą z połowy XII wieku). Park i pałac, który stoi w centrum
miejscowości, robi wrażenie swoją wielkością i mimo zniszczeń można sobie
wyobrazić jego dawną świetność. Zbudowany został w połowie XVIII wieku i był
uważany za barokową perłę Dolnego Śląska. Założenie porównywano z
posiadłościami w Poczdamie czy nawet w Wersalu! Nic dziwnego. Pałac w
Goszczu zaprojektował Karl Martin Frantz, znany śląski architekt epoki baroku.
Posiadłość przez cały czas była w rękach hrabiowskiej rodziny von Reichenbach.

Tak wyglądał

Tak wygląda

Całość otoczona była pięknym parkiem ,stawami i oranżerią która połączyła
pałac z okazałym kościołem ewangelickim, zaprojektowanym również w stylu
barokowym. Rodzina von Reichenbachów mieszkała w Goszczu aż do 1945 roku.
Później majątek podzielił losy setek innych rezydencji na Śląsku – przez kilka
miesięcy stacjonowała tutaj Armia Czerwona, zabierając na odchodnym to, co
najcenniejsze. W pałacu zostały jednak meble oraz bogata biblioteka. Planowano
utworzyć tutaj dom dziecka lub organizować kolonie letnie dla dzieci. Niestety, w
niewyjaśnionych okolicznościach w 1947 roku w pałacu wybuchł pożar i
rezydencja spłonęła doszczętnie. Zachowały się budynki gospodarcze,
które przejął PGR, więc wiadomo, w jakim stanie przetrwały do czasów obecnych.
Zdewastowany został park, rozebrano zabytkową oranżerię. Kościół nie był
użytkowany i popadł w ruinę. W stanie kompletnego zniszczenia pałac przetrwał
do czasów obecnych. Cześć zabudowań wchodzących w skład zespołu - między
innymi oficynę i dom służby pałacowej oraz kościół - wyremontowano w 2013 r.

Tak będzie wyglądał

Poznamy historię pałacu i właścicieli tej jednej z najwspanialszych niegdyś
rezydencji. Obecnie gmina Twardogóra otrzymała pokaźną dotację na renowację
zniszczonego zabytku i przeznaczenie go na obiekt turystyczno-kulturalny.
Zapoznamy się z planami odbudowy.

 Skrzydła Niepodległej oczami Goszcza – wystawa
lotnictwa wojskowego w Kuźni Kultury w zespole
pałacowo-parkowym w Goszczu
Wystawa objęta honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra
Pawła Czulińskiego prezentuje eksponaty ze zbiorów: Dobroszyckiego Klubu
Strzeleckiego "WILK", Muzeum Foteli Katapultowych w Oleśnicy i Grupy Militarni
Wrocław. Na wystawie można zobaczyć prawdziwe skarby lotnictwa polskiego m.
in. statecznik pionowy samolotu Ansaldo Balilla - pierwszego seryjnie
produkowanego w Polsce od 1920 roku samolotu, tablicę przyrządów z samolotu
Iryda, przedwojenny spadochron wojskowy z 1936 roku, fotele katapultowe,
zasobnik pilota wraz z zawartością, pierwsze skórzane "pilotki" i okulary służące
ochronie oczu oraz współczesne hełmy z aparatami tlenowymi - chroniące głowy
pilotów i będące \"nosicielami\" elektroniki, odznaki lotnicze, mundury,
kombinezony, i czapki, a także kadłub samolotu TS-11 Iskra ( katastrofa lotnicza
samolotu szkoleniowego z 1987 roku w Bydgoszczy).

Powrót do Wrocławia ok. 19:00

CENA : 95 zł

(w tym przejazd autokarem, ubezpieczenie, przewodnik, podatek VAT). Cena
nie obejmuje wstępów i obiadu. Dla posiadaczy Wrocławskiej Karty Seniora – 90 zł

Wstępy płatne dodatkowo (pieniądze będą zebrane w autokarze):


Wystawa Skrzydła Niepodległej- 2 zł/os

Nie będzie zorganizowanego obiadu. Zalecane własne kanapki. Jednak przerwa
będzie zrobiona w miejscu gdzie będzie można napić się kawy, herbaty, zjeść
ciastko lub mini specjały małej gastronomii Fish Truck – Kuchnia z Natury.
Można będzie dokonać wyboru (zgłoszenie rano w autokarze) z poniższego menu:
 Karp Tutejszy – 25 zł
Ryba smażona na oleju roślinnym, podawana z kiszonymi ogórkami oraz regionalną
chałką (pszenica, jaja) lub pajdą chleba wiejskiego (pszenica)
 Tost Tradycyjny- 18 zł
Na regionalnej chałce, z duszonymi pieczarkami, z dodatkiem mozzarelli, podawany z
wytrawną konfiturą z czerwonej cebuli, warzywami i sosem jogurtowo-musztardowym z
gruszką i mniszkiem lekarskim
 Burger Leśny – 23 zł

Kotlet (100% wołowiny) na sałacie i wytrawnej konfiturze z czerwonej borówki,
przełożony pasterskim serem wędzonym, dzikim pomidorem i czerwoną cebulą, polany
sosem jogurtowo-musztardowym z niedźwiedzim czosnkiem w bułce z czernuszką.
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 - Dolina Baryczy (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

