
                                                      

 

                                                                              

            
    

Podróżnik 
 zaprasza    

                 Spacer nad jeziorko Daisy 
   Pałace Roztoka i Struga – Festiwal Lodów w Strudze 
 

TERMIN:  31 lipca 2021, sobota 
WYJAZD:  godz.07:00  pl. Solidarności (duży parking przy placu 

Solidarności – obok pl. Jana Pawła II) 
 

 Spacer nad Jeziorko Daisy w Książańskim Parku 
Krajobrazowym 

Księżna Daisy von Pless - pani na zamku Książ  postanowiła stworzyć 
romantyczne miejsce. Wybrała dawny kamieniołom wapieni należący do rodziny. 

Kiedy kamieniołom zakończył działalność zatopiono go wodą, powstało jezioro o 
szmaragdowym kolorze wody i głębokości do 30 metrów. Wydobyty tutaj 

surowiec był wypalany w dwóch piecach szybowych zwanych wapiennikami. W 
ten sposób pozyskiwano wapno palone - cenny materiał budowlany. Oba piece 
zachowały się do dzisiaj. Jeden z nich Księżna Daisy zaadoptowała na domek 

myśliwski gdzie odpoczywała. Jeziorko otacza las mieszany w którym występują 
liczne rośliny chronione. Księżna bardzo lubiła to miejsce i odwiedzała je kiedy 

chciała odetchnąć od salonowego gwaru i etykiety dworskiej. Trasa nie jest 
męcząca prowadzi przez przyjemny las. Cały spacer będzie trwał ok. 2 godzin. 
Trasa przebiega lasem, jedno bardzo łagodne podejście, nawierzchnia bez 

kamieni i korzeni. 

  
 

 Świebodzice dworzec kolejowy 
Duże znaczenie dla rozwoju miasta  miało wybudowanie linii kolejowej  łączącej 

Świebodzice z Wrocławiem. Idea budowy zrodziła się w 1830 roku wśród kupców 
wrocławskich. Dzięki finansowemu poparciu Królewskiego Instytutu Handlu 



Morskiego i powołaniu do życia w 1841 roku Towarzystwa Kolei Wrocławsko-

Świdnicko-Świebodzickiej przystąpiono do pracy w wyniku czego w 1843 roku 
uroczyście otwarto drugą na Śląsku i zarazem pierwszą w kierunku Sudetów  

linię kolejową łączącą Świebodzice  z Wrocławiem. Dlatego wrocławski dworzec 
obsługujący tą linię nazwano Dworcem Świebodzkim. W 1853 roku przedłużono 
linię do Wałbrzycha. W latach 2012–2013 przeprowadzono kosztem 2,9 mln zł 

gruntowny remont dworca, inwestycja została sfinansowana z budżetu państwa i 
środków własnych PKP SA Dworzec Kolejowy w Świebodzicach jest szczególny. 

Położony na zakręcie. Jest też ostatnią stacją przed wjazdem linii kolejowej w 
góry. To ten dworzec był ostatnim, który widział legendarny "Złoty Pociąg". 
Aktualnie po odnowieniu świebodzicki dworzec prezentuje się szczególnie okazale 

Jednak jego położenie było też powodem wielu dramatycznych zdarzeń i 
wypadków. 

 

  
 

 Pałac Hochbergów w Roztoce. 
Począwszy od końca XV wieku aż do 1945 roku zamek w Roztoce stanowił 
siedzibę hrabiowskiej linii znamienitego śląskiego rodu von Hochberg.  
Już w XIV wieku w Roztoce istniał zamek nawodny. W XVI wieku  przebudowano 

go w stylu renesansowym. Gruntowna przebudowa na okazałą rezydencję w stylu 
barokowym miała miejsce za panowania Hansa Heinricha III i ukończona została 

w 1725 roku. W czasie wojen śląskich Roztoka znalazła się na arenie wydarzeń 
wojennych. Po bitwie pod Dobromierzem, zwyciężonej przez armię pruską 
Fryderyk II wybrał za swoją kwaterę pałac w Roztoce.  Ponoć był tak oczarowany 

pałacowym ogrodem, że nocował w namiocie pod gołym niebem. Na pamiątkę 
swojego pobytu podarował on ówczesnemu właścicielowi zamku Hansowi 

Heinrichowi IV swój portret, który do 1945 roku był najcenniejszą ozdobą 
pałacowych wnętrz 
 



    
 
Obecny kształt i wystrój zawdzięcza zamek gruntownej przebudowie, jaka miała 

miejsce w latach 70-tych XIX wieku. Pałacowe wnętrza zostały ozdobione 
kosztownymi gobelinami, boazeriami, kunsztownymi sztukateriami 

i malowidłami. W stanie oryginalnym pozostawiono jedynie salę balową 
z okazałym, malowanym plafonem. Jednocześnie z przebudową pałacu urządzono 

w stylu angielskim rozległy park, o charakterze krajobrazowym. W okresie II 
wojny światowej część pomieszczeń została udostępniona na potrzeby 
Wermachtu. Najciekawszym wojennym epizodem w historii zamku jest fakt, 

że jego pomieszczenia zostały wykorzystane jako składnica muzealna dla 
cennych książek i archiwaliów ewakuowanych m.in. z Pruskiej Biblioteki 

Państwowej, archiwów i bibliotek wrocławskich oraz bezcennych obrazów 
ze Śląskiego Muzeum Sztuk Pięknych we Wrocławiu. W pałacu  schowano również 
część zbiorów wywiezionych z pobliskiego Książa. Po wojnie pałac  przechodził 

różne koleje losu powoli niszczejąc. W 2017 został zakupiony przez aktualnych 
właścicieli którzy rewitalizację tego zabytku uczynili celem swego życia. 

Zwiedzimy wnętrza. 

 Pałac w Strudze 
Powstał w XVII wieku, w wyniku rozbudowy stojącego tu wcześniej dworu 
obronnego czy też wieży mieszkalnej.  Pałac stanowił jedną z siedzib 

bogatego rodu Czettritzów. Budynek jest częścią zespołu pałacowego, w skład 

którego wchodzą jeszcze park oraz oficyna z 1560 roku. Po 1945 roku 

kilkakrotnie remontowany, obecnie doprowadzany przez aktualnych 
właścicieli do czasów swej świetności.  W styczniu 2019 podczas prac 

remontowych sali balowej odkryto pod tynkiem 24 portrety o ogólnej powierzchni 
około 50 m2. Freski pochodzące z XVI wieku zostały w XVIII wieku ukryte pod 

owalną drewnianą kopułą sali balowej. Portrety przedstawiają czterech rzymskich 
cesarzy oraz dwudziestu władców Dolnego Śląska. 

 

      
 

 Festiwal Lodów w Strudze. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Czettritz


Pałac Struga chce przyciągać coraz więcej turystów i kontynuuje swoje 

sprawdzone metody. W każdy weekend wakacji na turystów czekają 
nietuzinkowe lody a w samym pałacu prace międzynarodowej grupy artystów. 

Już od wielu lat Fundacja Pałac Struga kusi turystów wyjątkowymi deserami 
lodowymi, których walorem są niespotykane i nietuzinkowe smaki W tym roku są 
to lody ekstremalne, naprawdę dla odważnych, ale znajdzie się też sporo 

smaków klasycznych. Można zjeść wyjątkowe lody rzemieślnicze a przy okazji 
pomóc w ratowaniu tego niezwykłego obiektu. (1 gałka – 6 zł) Fundacja Pałac 

Struga przeznacza cały dochód na prace remontowe i konserwatorskie. Wśród 
"lodów dla odważnych" znalazły się takie smaki jak pokrzywa czy wędzony dorsz. 
Nawiązując do tradycji zagłębia wałbrzyskiego w menu jest także czarne złoto i 

wiele innych unikatowych smaków. Dzięki promocji obiektu za pomocą Festiwalu 
Lodów czy organizacji wystaw artystycznych i sukcesywnemu pozyskiwaniu 

środków zewnętrznych, udało się wykonać już wiele prac w samym pałacu.  
 
 

  
 
Festiwalowi lodów będą towarzyszyć dwie wystawy: zbiorowa wystawa pt. “IX 
Międzynarodowy Przegląd Sztuki alternatywy – Pałac Struga”. Bardzo bogaty 

zbiór prac różnorodnych artystów wykonanych w technice 
malarskiej, rysunkowej, grafice, ceramice, w szkle, tkaninie i fotografii. Druga 

wystawa to prezentacja indywidualnych rzeźb z piaskowca pana 
Seweryna Matyjaszczuka. 
 

Powrót do Wrocławia ok. 18:30. 
 

CENA :  100 zł (w tym przejazd autokarem, ubezpieczenie, przewodnik, podatek VAT). 

Cena nie obejmuje wstępów i obiadu. 
 

Dla posiadaczy Wrocławskiej Karty Seniora – 95 zł 
 

Wstępy płatne dodatkowo 
 Pałac w Roztoce – 30 zł normalny/15zł ulgowy 

 Pałac w Strudze – 25 zł/os 
  
Będzie zorganizowany obiad – proszę zgłaszać  się przy zapisach –35 zł/os – rosół,  

pieczeń, ziemniaki, surówka)- pieniądze będą zebrane 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 -  Roztoka (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 
   
 

 

 

 

 

 

 

 


