Podróżnik
zaprasza
Opolszczyzna
Góra Św. Anny - Moszna
TERMIN: 19 czerwca 2021, sobota
WYJAZD: godz.07:00 pl. Solidarności (duży parking przy placu
Solidarności – okolice pl. Jana Pawła II)

 Góra Świętej Anny

Góra Św. Anny to najwyższe wzniesienie grzbietu Chełma na Wyżynie Śląskiej i wieś o tej
samej nazwie położona na szczycie oraz stokach góry. Tutaj znajduje się bazylika i
sanktuarium z figurką św. Anny Samotrzeciej (XV wiek) z jej relikwiami, XVIII-wieczny
franciszkański zespół klasztorny z Rajskim Placem (dziedzińcem arkadowym), na którym
stoi 15 stuletnich konfesjonałów. Jest także grota wykonana na wzór groty z
Lourdes oraz 40 kaplic kalwaryjnych z lat 1700-1709. Od XVIII wieku jest to ważne
centrum pielgrzymkowe. Poznamy historię tego miejsca i wejdziemy do wnętrza
sanktuarium.

Dziedziniec Sanktuarium

Pomnik czynu Powstańczego

Poczatek ścieżki Geoparku

 Pomnik Czynu Powstańczego i amfiteatr na Górze
Świętej Anny
Główne miejsce uroczystości poświęconych pamięci poległych w powstaniach śląskich i
jeden z najbardziej znanych tego typu obiektów na Śląsku. W 1934 r. właścicielka tego
terenu, hrabina von Francken-Sierstorpff z Żyrowej, przekazała NSDAP dawny
kamieniołom . Nowe władze niemieckie postanowiły upamiętnić poległych Niemców i
jeszcze w tym samym roku rozpoczęto budowę mauzoleum i przebudowę kamieniołomu
na amfiteatr. Obiekt miał 7 tys. miejsc siedzących i 20 tys. stojących. Dodatkowo
mauzoleum miało być przeciwwagą dla pobliskiego katolickiego sanktuarium i klasztoru.
Mauzoleum zostało zniszczone po wojnie a w jego miejscu stanął monumentalny pomnik
wg projektu Xawerego Dunikowskiego – Pomnik Czynu Powstańczego. Odwiedzimy to
miejsce i wysłuchamy jego ciekawej historii, obejrzymy także amfiteatr.

 Geopark Krajowy Góra św. Anny – ścieżką wśród
skał wulkanu

W czerwcu 2010 roku obszarowi Góry Św. Anny został nadany status Geoparku
Krajowego. Wyjątkowość tego miejsca zawdzięczamy aktywności wulkanicznej sprzed 27

milionów lat. Najstarszy kamieniołom wapienia i nefelinitu (skały wulkaniczne) na Górze
Św. Anny pochodzi z 1830 r. Dzięki odsłonięciom powstałym w wyniku eksploatacji Góra
Św. Anny była wielokrotnie obiektem badań geologicznych. Wyniki tych badań
przyczyniły się do objęcia stożka tufu wulkanicznego ochroną prawną już przez
niemieckich geologów. Poza osobliwościami geologicznymi na terenie rezerwatu znajdują
się również liczne stanowiska rzadkich gatunków roślin. Na terenie kamieniołomu została
wytyczona ścieżka dydaktyczno-naukowa prowadząca przez najciekawsze miejsca i liczne
tarasy widokowe. Historię tego miejsca i jego ogromne znaczenie przedstawi nam
przewodnik – pracownik Parku Krajobrazowego Góry Św. Anny.

 Moszna – zamek z bajki

Zamek w Mosznej jest jedną z największych atrakcji Opolszczyzny i jednym z
najciekawszych zamków w Polsce. Swoją sławę zawdzięcza bajkowemu wyglądowi - ma
365 pomieszczeń, 99 wież i wieżyczek. Budowla powstała w połowie XVII w. Eklektyczna
bryła składa się z odbudowanej po pożarze z 1896 r. barokowej części środkowej,
neogotyckiego skrzydła wschodniego zamku oraz skrzydła zachodniego w stylu
neorenesansowym. Od 1866 do 1945 roku zamek był rezydencją potentatów
przemysłowych - śląskiego rodu Tiele-Wincklerów. To im zawdzięcza swój obecny kształt
oraz najwięcej legend, m.in. tę dotyczącą liczby wież. Według jednej z wersji tej historii
główny budowniczy zamku Franz Hubert Tiele-Winckler dopilnował, by wież było właśnie
tyle, bo gdyby było ich sto, musiałby utrzymywać garnizon wojska. Według innej - ród
miał 99 majątków i hrabia postanowił dać temu wyraz w liczbie wieżyczek.

Pałac otoczony jest parkiem, w którym rosną skupiska rododendronów. Od 1972 r. w
pałacu mieściło się Centrum Terapii Nerwic, które przeniesiono do wybudowanego w
ostatnim czasie za 20,5 mln zł pawilonu w pobliżu zamku. Obecnie zamek w
Mosznej przeznaczony jest wyłącznie dla turystów. Mieści się w nim hotel i restauracja, a
nieopodal stadnina koni. Zwiedzanie wnętrz wiedzie m.in. przez zabytkową jadalnię,
kawiarnię, byłą salę balową, oranżerię, gabinet hrabiego do kaplicy. Wewnątrz Pałacu
niewiele zachowało się z jego dawnych czasów świetności. Jest to wynik grabieży
wojennych i powojennych. Prawdę powiedziawszy zamek dużo większe wrażenie robi z
zewnątrz.

Powrót do Wrocławia ok. godz. 20:00

CENA : 130 zł

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

Dla posiadaczy Wrocławskiej Karty Seniora – 125 zł

Wstępy płatne dodatkowo – pieniądze będą zebrane w autokarze



Moszna – 19 zł (wstęp na teren pałacowo-parkowy + zwiedzanie)
Sanktuarium Góra Św. Anny – „cegiełka” – 2 zł/os

Będzie zorganizowany obiad – proszę zgłaszać się przy zapisach – 35 zł/os – 2 dania
rosół, rolada, kluski, 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 - Góra Św. Anny (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

