Podróżnik
zaprasza
Jelenia Góra – Perła Karkonoszy
Szklarska Poręba - spacer Sowie Skały - Złoty Widok –
Chybotek – Grób Karkonosza – Wodospad Szklarki
TERMIN: 26 czerwca 2021, sobota
WYJAZD: godz.07:00 pl. Solidarności (duży parking przy placu
Solidarności – okolice pl. Jana Pawła II)

Jelenia Góra

to 80 tysięczne miasto położone nad Bobrem, w kotlinie
pomiędzy Karkonoszami i Górami Kaczawskimi. „ Nic nie może być piękniejszego
nad położenie samej Jeleniej Góry: pięknie zbudowane miasto z wieloma
okazałymi budynkami w dolinie, otoczone wzgórzami ze wszystkich stron, ze
wspaniałym widokiem na Karkonosze” – napisał w 1800 roku w jednym ze swych
listów przyszły, szósty prezydent Stanów Zjednoczonych, John Quincy Adams.

Miasto powstało dzięki górom, dzięki bogactwu w nich ukrytemu – zwierzynie,
drzewom, minerałom i kamieniom szlachetnym, czystej wodzie. Nieopodal miasta
przebiegała granica między Śląskiem a Czechami, granica, którą wyznaczały

Karkonosze i która do dziś niemal nie uległa zmianie. Podczas spaceru z
przewodnikiem zobaczymy:

 Rynek

Kto miał tu kamienicę, musiał być zamożny i mieć istotny wpływ na życie całego
miasta. Centralne miejsce zajmuje XVIII-wieczny ratusz połączony galerią z
rzędem kamieniczek zwanych „siedmioma domkami”. Niegdyś doklejone były do
nich stragany i kramy, dziś wokół ustawiono ławeczki i stojaki rowerowe.
Fontanna Neptuna przed ratuszem symbolizuje zagraniczne kontakty Jeleniej
Góry z miastami Europy- głównie w ramach wymiany handlowej, którą prowadzili
jeleniogórscy mieszczanie, handlując między innymi tkaninami, np. delikatnym
woalem. W rynku znajduje się także zabytkowy tramwaj który symbolizuje
historię XIX-wiecznych tramwajów wożących kuracjuszy między jeleniogórskim
dworcem a uzdrowiskiem Warmbrunnen, czyli dzisiejszymi Cieplicami. Dziś pełni
funkcję nietypowego kiosku z pamiątkami i pocztówkami.

 Baszta Grodzka i Baszta Zamkowa
Niegdyś centrum Jeleniej Góry otaczały potężne mury i 36 bastei. Od strony
zachodniej można oglądać dwie ocalałe baszty – Grodzką z
charakterystycznym motywem muru pruskiego i Zamkową, służącą niegdyś za
więzienie.

 Bazylika Mniejsza św św Erazma i Pankracego
Gdy zabierano się za budowę ołtarza głównego świątyni, wielki i piękny
ewangelicki kościół łaski w Jeleniej Górze już stał. Dlatego jezuici gospodarzący
katolickim kościołem św. św. Erazma i Pankracego – najstarszą w mieście
świątynią, której początki sięgają 1303 r. – ambitnie podeszli do swego zadania.

Brama Wojanowska i kaplica św. Anny

Bazylika Mniejsza św św Erazma i Pankracego

Kościół objęty był prawem patronatu, czyli wybrani mieszczanie będący jego
patronami, w zamian za rozmaite przywileje, mieli obowiązek o niego dbać,
finansować pensję księdza czy organisty. Budowę barokowego ołtarza (17131718) sfinansował proboszcz kościoła – Johann Constantyn, dla uhonorowania
którego w ołtarzu umieszczono jego herb – okręt z trzema żaglami. W środku
kościoła, poza ołtarzem z figurami 14 świętych, w tym św. Erazma z nawiniętymi
na kołowrotek jelitami i św. Pankracego z palmą męczeństwa, uwagę przyciągają
wspaniałe organy – dzieło Horacego Caspariniego – syna wielkiego organmistrza
Eugeniusza Caspariniego, któremu pomagał przy budowie słynnych „słonecznych
organów” w niedalekim Görlitz i z którym zaczynał budowę tych w Jeleniej Górze.

 Baszta i Brama Wojanowska oraz kaplica św. Anny

Baszta była częścią bramy, stanowiąc siedzibę strażników, a w razie potrzeby
pełniąc funkcję więzienia. Zawaliła się jednak pod koniec XV w., lecz już na
początku kolejnego stulecia ją odbudowano. Zachowany do dziś kształt pochodzi
z czasów odbudowy w latach 1709-1715. Także wtedy powstała przy baszcie
kaplica św. Anny, która w czasie wojen pełniła funkcje obronne – co widać po
licznych otworach strzelniczych w jej murze – a w okresie pokoju sakralne. W
bramie Wojanowskiej uwagę zwracają umieszczone na niej herby: od lewej
Jeleniej Góry, Prus i Śląska oraz łacińska inskrypcja, będąca wyrazem hołdu dla
króla Fryderyka II i dokonanej przez niego aneksji Śląska do Prus w 1742 r.

 Cerkiew Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Świątynia wzniesiona w XVIII wieku pierwotnie jako katolicka poza murami
miejskimi. Prawosławną stała się dopiero po II wojnie światowej. Jerzy
Nowosielski – jeden z najważniejszych polskich malarzy 2. poł. XX w. wykonał
malowidła na ścianie prezbiterium. W pracy pomagał mu Adam StalonyDobrzański. Razem nadali wnętrzu kościoła mocno bizantyjski klimat. Obok
malowideł Nowosielskiego zdobi ją ikonostas oraz ikony – wszystkie przywiezione
z Lubelszczyzny. Po wojnie kościół stał się świątynią dla prawosławnych
pochodzących ze wschodnich terenów dawnej Rzeczypospolitej, którzy zostali
przesiedleni na Ziemie Zachodnie. Dziś tworzą w mieście maleńką parafię. W
miarę możliwości zobaczymy wnętrze.

Kościół Łaski

Deptak 1-go Maja

 Ulica 1-go Maja - deptak
Gospodarcze i komunikacyjne znaczenie tej ulicy bardzo wzrosło odkąd w 1867
r. doprowadzono do Jeleniej Góry linię kolejową (łączyła Drezno i Berlin z linią
Wrocław – Meziměstí). Potem na końcu tej ulicy zbudowano dworzec kolejowy,
wreszcie właśnie nią poprowadzono linię tramwajową, wiodącą do rosnącego w
sławę uzdrowiska Cieplice. Jej dotychczasową nazwę, tradycyjnie związaną z
Wojanowem (Schildau), zmieniono na Dworcową (Bahnhofstrasse). Po II wojnie
światowej ta reprezentacyjna ulica nosiła miano Kolejowej, które w 1947 r.

zmieniono na 1 Maja. Dopiero pod koniec lat 60. XX w. zlikwidowano linię
tramwajową, a w latach 90., gdy z uwagi na kryzys związany ze zmianami
ustrojowymi, handel ze sklepów przeniósł się na ulice, najważniejszy trakt w
mieście zaczął przypominać targowisko. Dzisiaj ulica znów wygląda elegancko,
pełno tu kafejek, sklepików i restauracyjek.

 Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego

Aż 700 tysięcy guldenów śląscy protestanci musieli zapłacić katolickiemu
cesarzowi Józefowi I Habsburgowi za „łaskę”, czyli pozwolenie na budowę sześciu
kościołów łaski na Śląsku. Jeden z nich wzniesiono w Jeleniej Górze. Jak
pozostałe (w: Żaganiu, Kożuchowie, Kamiennej Górze, Miliczu i Cieszynie)
powstał na mocy tzw. ugody altransztadzkiej. Świątynię ukończono w 1718 r.
Wzniesiono ją na wzór kościoła Katarzyny w Sztokholmie – z wdzięczności dla
Szwedów, bo to król Szwecji, Karol XII wymusił na cesarzu budowę na Śląsku 6
kościołów łaski. Wymusił nie bez „drobnej” opłaty ze strony śląskich
ewangelików, wynoszącej bagatela 220 tysięcy guldenów. Barokowy wystrój
świątyni zachwyca bogactwem, większość wyposażenia to fundacje bogatych
kupców jeleniogórskich.

Przejazd do Szklarskiej Poręby

Spod kościoła pw Bożego Ciała wyruszymy na ok. 2 godzinny spacer szlakiem
prowadzącym przez las podczas którego będziemy mijać kilka atrakcji:
 Sowie Skały - granitowe skałki położone na wzgórzu Sowiniec 675 m
n.p.m. które znajduje się za kościołem pw. Bożego Ciała. To duży masyw
skalny w Szklarskiej Porębie Średniej. Granitowe skały tworzą potężne
oddzielne bloki . Najwyższy z nich ma ok. 10 metrów wysokości.
 Złoty widok to doskonały punkt widokowy w postaci platformy na całe
pasmo Karkonoszy. Szczyt znajduje się na wysokości 610 m n.p.m.
Zbudowany jest z granitu karkonoskiego. Jest to stromy próg skalny,
którego wysokość dochodzi do 20 m. Poniżej rozciąga się dolina
Kamiennej.

Sowie Skały





Platforma widokowa Złoty Widok

Grób Karkonosza - tuż przy Złotym Widoku znajduje się tzw. Grób
Karkonosza, czyli płyta symbolizująca grobowiec Ducha Gór (niem.
Rubezahl Grab). Legenda mówi, że „tutaj Duch Gór – Karkonosz,
wypędzony przez złych ludzi ze swojej odwiecznej siedziby na Równi pod
Śnieżką, patrząc na umiłowane góry, zmarł ze zgryzoty i znalazł miejsce
wiecznego spoczynku”.
Chybotek - od XIX wieku jedna z głównych atrakcji turystycznych
Szklarskiej Poręby. Kilkumetrowej wysokości grupa skalna złożona z kilku



granitowych bloków. Najwyżej położony kamień o średnicy ok. 4 m
wsparty w 2 miejscach daje się łatwo rozkołysać. Ze względu na swój
kształt zwany był także „Misą cukru”. Z Chybotkiem związane są walońskie
podania i legendy o Duchu Gór. Skałę tę otaczała aura tajemniczości
i według starodawnych opowieści zamykała ona wejście do podziemnego
skarbca.
Wodospad Szklarki to drugi co do wysokości, po Wodospadzie
Kamieńczyka, wodospad w polskich Karkonoszach, położony na wysokości
525 m n.p.m.

Wodospad Szklarki

Chybotek

Trasa nie jest trudna, prowadzi lasem, nie ma większych podejść. Należy
wziąć wygodne turystyczne buty. Zakończymy ją na parkingu przy
wejściu na ścieżkę do Wodospadu Szklarki.
Powrót do Wrocławia ok. godz. 19:00

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
 Kościół Łaski – 4 zł/os
 Karkonoski Park Narodowy – Wodospad Szklarki – 4zł/os ulgowy
Będzie zorganizowany obiad – proszę zgłaszać się przy zapisach – 25 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 - Jelenia Góra(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

