
                                                     

 

                                                                              

            
    

Podróżnik 
 zaprasza    

     Krzeszów – Europejska Perła Baroku  
          Chełmsko Śląskie – Domy Tkaczy 
 

TERMIN: 16 października 2021 , sobota 
WYJAZD: godz. 08:00 parking pl. Solidarności (okolice pl. Jana 

Pawła II) 
 

 Opactwo pocysterskie w Krzeszowie 
Historia opactwa sięga roku 1242, kiedy to czeska księżniczka Anna z 
Przemyślidów, wdowa po Henryku II Pobożnym, sprowadziła z czeskich Opatowic 
benedyktynów. Ponad pięćdziesiąt lat później ich miejsce zajęli cystersi 

sprowadzeni przez księcia świdnicko-jaworskiego z Henrykowa. Opactwa niestety 
nie ominęły  wojny i najazdy. W XVIII wieku tereny te znalazły się pod 

panowaniem pruskim. W roku 1810 nastąpiła kasata klasztoru i przejęcie jego 
dóbr przez państwo pruskie. 

 

       
                        Bazylika i klasztor                                   Ołtarz główny w bazylice 

 

W okresie 1919-1946 klasztor zamieszkiwali benedyktyni przesiedleni tutaj z 
Pragi. W dniu 3 września 1940 przejęły go władze III Rzeszy i umieściły w nim 

najpierw Niemców karpackich, a od 1941 Żydów śląskich przed ich wywiezieniem 
do obozu Theresienstadt. Zimą 1944/1945 klasztor był także schronieniem dla 

niemieckich przesiedleńców z Węgier i to w nim pod koniec wojny zdeponowano 
część zbiorów Biblioteki Pruskiej z Berlina. W 1946 roku klasztor objęły ss. 
benedyktynki ze Lwowa. W latach 1970-2006 pracę duszpasterską ponownie 

sprawowali cystersi, a od 1992 roku Krzeszów jest częścią Diecezji Legnickiej. W 
skład opactwa wchodzą Bazylika Wniebowzięcia NMP, kościół pomocniczy św. 



Józefa, Mauzoleum Piastów Śląskich, kaplica loretańska. Wnętrza zachwycają 

bogatym wystrojem, wspaniałymi polichromiami, rzeźbami wykonanymi przez 
mistrzów baroku. 

 

           
                             Kościół pw św. Józefa                                            Wnętrze 

 

Chełmsko Śląskie 
W XIV wieku Chełmsko stało się drogą zakupu własnością opactwa w Krzeszowie 

aż do kasacji zakonu w 1810 roku. Już wtedy posiadało prawa miejskie. W 
drugiej połowie XVII w.  ożywiło się dzięki tkactwu chałupniczemu. Tutejsze 
produkty były sprzedawane w całej Europie. W tym okresie powstały 

mieszczańskie kamienice w rynku oraz zespoły drewnianych domów („Dwunastu 
Apostołów” i „Siedmiu Braci”) przy drogach wyjazdowych. Rozwój tkactwa 

mechanicznego doprowadził do upadku tradycyjnych , ręcznych tkalni. Około 
połowy XIX w. miasto podupada i daje się zauważyć odpływ ludności. Z 
czasem Chełmsko Śląskie stało się popularnym letniskiem, powstało kilka gospód 

i hotelików, a miasteczko zaczęło się cieszyć sławą pięknie położonej, 
malowniczej miejscowości. 

 

   
 
 Zawitamy do jednego z domków tkaczy gdzie ugości nas gospodarz - pan Adam, 

człowiek który wie wszystko o Chełmsku. Przedstawi nam gawędę o historii, o 
tkaczach, o domach tkaczy. Będzie można zakupić drewniane i ceramiczne 

pamiątki związane z regionem. A także obrusy, serwetki, fartuszki i inne cuda 
własnego wyrobu. Znajdzie się coś i dla łasuchów -  „Bomba Apostołów” to ciasto 
w kształcie domów tkaczy, którego receptura wywodzi się jeszcze z lat 30 XX 

wieku. Nie ma za dużo miejsca w domku i nie spodziewajmy się komfortu jak w 
lokalach ale będzie swojsko i na pewno ciekawie. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tkactwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kamienica_(architektura)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rynek_(urbanistyka)


 

 
 
Powrót do Wrocławia ok. 18:30 
 

CENA :  105 zł/os. (w tym przejazd autokarem, przewodnik , ubezpieczenie,  podatek 

VAT). Cena nie obejmuje wstępów. 
 

Dla posiadaczy Wrocławskiej Karty Seniora – 100 zł 
 
Wstępy płatne dodatkowo; pieniądze będą zebrane podczas przerwy w podróży 

 Zwiedzanie kompleksu pocysterskiego – 12zł/os 

 Wizyta U Anioła w Chełmsku Śląskim – 3 zł/os 

W Krzeszowie zjemy zorganizowany obiad – 28 zł/os (zupa+ karkówka w sosie, 
ziemniaki, surówka)  chętni proszę się zgłaszać przy zapisach  płatne 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, 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 –Krzeszów (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 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


