Podróżnik
zaprasza
Głogów – Bytom Odrzański – zamek Czerna
TERMIN: 23 kwietnia 2022, sobota
WYJAZD: godz.07:00 pl. Solidarności (duży parking przy placu
Solidarności – obok pl. Jana Pawła II)

Głogów

Gród usytuowany na odrzańskiej wyspie – później zwanej Ostrowem Tumskim,
strzegł strategicznej przeprawy na Odrze. Po zajęciu Śląska przez Mieszka I stał
się ważnym ośrodkiem kasztelańskim na pograniczu śląsko-wielkopolskim. Przez
Głogów przebiegał szlak handlowy z Rzeszy Niemieckiej do Wielkopolski. Tędy
wiodła też trasa pielgrzymki Ottona III do Gniezna w roku 1000. Bolesław
Chrobry wyczekiwał cesarza między Szprotawą a Głogowem. Na początku XII
wieku heroiczna obrona Głogowa zatrzymała na linii Odry interwencyjną wyprawę
Henryka V, króla niemieckiego, późniejszego cesarza, skierowaną przeciwko
Bolesławowi Krzywoustemu.

Głogów nabył prawa miejskie w 1253 roku. Miasto powstało nie na wyspie –
Ostrowie Tumskim, lecz na lewym brzegu Odry. Księstwo głogowskie stało się
odrębną piastowską dzielnicą na Śląsku. W kolejnych stuleciach Głogów dzielił
losy Śląska. Miasto pozostawało w Niemczech do 1945 r. W ostatnim roku II

wojny światowej Niemcy zamienili Głogów w twierdzę, podobnie jak Wrocław,
oba miasta miały powstrzymywać Armię Czerwoną w jej pochodzie na Berlin.
Głogowskie Stare Miasto, chluba i świadectwo bogactwa jego mieszkańców,
przestało istnieć w 1945 roku kiedy Armia Czerwona, biorąc odwet na wszystkim
co niemieckie, zamieniła je w gruzy. Setki urokliwych kamieniczek, renesansowy
ratusz i kościoły, w tym ogromna gotycka fara św. Mikołaja stały się wielkim
rumowiskiem. Podczas gdy odbudowywano inne stare miasta, tutaj wyburzano
cenne budowle zamiast przywracać je do życia. Jeszcze w latach 90-tych
głogowskie Stare Miasto było martwe, straszyło ruinami ratusza i kościoła św
Mikołaja. Po kamienicach widoczne były nierówności terenu porośnięte krzakami.
A dzisiaj… sami państwo zobaczycie. Podczas spaceru z przewodnikiem
odwiedzimy historyczne miejsca świadczące o dawnej świetności miasta.

Zamek książąt Głogowskich

Zamek został wzniesiony w połowie XIII wieku. Na początku była to budowla
drewniana, z murowaną wieżą i otoczona
wałem drewniano-ziemnym. Po
pożarze na przełomie XIII/XIV wieku odbudowano go już jako murowany zamek
obronny. W XVII wieku dokonano jego przebudowy nadając mu charakter
rezydencji pałacowej. Obecnie w zamku mieści się Muzeum ArcheologicznoHistoryczne. Zwiedzimy dwie wybrane wystawy:” Obrona Głogowa 1109” i
Głogowianie1945.

Kolegiata głogowska

Zamek książąt głogowskich

Głogowska kolegiata Wniebowzięcia NMP

Wznosi się nad najstarszą dzielnicą Głogowa – Ostrowem Tumskim. W chwili
obecnej jeszcze jest odbudowywana po zniszczeniach II wojny światowej. Jest
jedną z najstarszych świątyń Śląska i najstarszą świątynią kolegiacką na Śląsku.
Jej początki sięgają pierwszych Piastów. W wyniku zniszczenia kolegiaty
podczas II wojny światowej znajdujące się tutaj arcydzieło sztuki malarskiej
pędzla Łukasza Cranacha Starszego z 1518 r. przedstawiające Maryję z
Dzieciątkiem, czyli tzw. Madonnę Głogowską zostało wywiezione z Głogowa w
1943 r. do Wrocławia, następnie do Henrykowa, Lądka-Zdroju, skąd w 1945 r.
zostało wzięte w depozyt przez rosyjskiego mjr. Mosiewa. Przez kolejne lata
uważano go za zaginiony. Dopiero w 2003 r. okazało się, że dzieło to jest w
posiadaniu Muzeum Puszkina w Moskwie. Usłyszymy historię powstania i
odbudowy tej wspaniałej świątyni.

Most Tolerancji (nazywany także Różowym)
Został wybudowany w 1946 roku, na miejscu starego, zniszczonego przez
hitlerowców. Początkowo był szary, dopiero w latach 90-tych powstał pomysł
pomalowania go na różowy. To jedyny most na świecie w takim właśnie kolorze.
Nazwa „Most Tolerancji” weszła do użytku w 2005 roku.

Rynek

Początki Ratusza na głogowskim rynku sięgają XIII wieku. Dziś to prawdziwa
wizytówka Głogowa. W XVI wieku budynek został odbudowany po jednym z
pożarów i dzięki temu zyskał nowy, renesansowy wygląd. Na przestrzeni
kolejnych
wieków
Ratusz
był
kilkukrotnie
przebudowywany.
W 1945 roku budynek został całkowicie zniszczony a do jego odbudowy doszło
dopiero w XX wieku. Przy Ratuszu wznosi się wieża, której wysokość wynosi
prawie 80 metrów. Jest to druga co do wielkości wieża ratuszowa w Polsce.

Most Tolerancji

Ratusz głogowski

Kościół Bożego Ciała

Najstarsze zapiski o świątyni pochodzą z początku XV wieku, wówczas była to
skromna kaplica. W XVII wieku stała się , jako kościół, częścią zbudowanego
kolegium jezuitów. Po pożarze w XVIII wieku kościół odbudowano w stylu
barokowym. W czasie II wojny światowej został mocno zniszczony. Jego
odbudowa okazała się niemożliwa. Dlatego teren przylegający do kościoła został
przekazany Zakonowi Jezuitów, który przystąpił do budowy nowej, większej
świątyni nadając jej wezwanie Bożego Ciała.

Pomnik Dzieci Głogowskich

Pomnik Dzieci Głogowskich

Ruina kościoła św. Mikołaja

Pomnik nawiązuje do Obrony Głogowa w 1109 roku, podczas której cesarz
Henryk V postanowił podstępem zmusić obrońców do kapitulacji. Kazał do
machin oblężniczych przywiązać zakładników wśród których były dzieci obrońców
grodu. Pomo tak okrutnego podstępu , gród nie poddał się, walkę kontynuowano,
wszyscy zakładnicy zginęli. Aby upamiętnić to wydarzenie postawiono w 1966
roku ten pomnik.

Teatr Miejski

Niewiele osób wie, że w Głogowie powstał jeden z pierwszych na Śląsku Teatrów
Miejskich. Dowiemy się kto wystawiał w nim sztuki i który ze znanych
kompozytorów dawał tam koncerty.

Miejsca pamięci

W Głogowie przed II wojną światową mieszkało blisko 20% śląskich Żydów. Mieli
duży wpływ na dynamiczny rozwój miasta który stał się wielowyznaniowy. Obok
katolików i Żydów, mieszkali tu również protestanci. Pozostałości po każdej z
tych grup wyznaniowych zobaczymy podczas spaceru – miejsce pamięci - pomnik
synagogi oraz zachowana ruina kościoła protestanckiego.

Bytom Odrzański

Historycznie położony jest w północnej części Dolnego Śląska ale
administracyjnie znajduje się na terenie województwa lubuskiego. Liczy sobie ok.
5 tys mieszkańców. W dokumentach wzmiankowany jest już w 1005 roku. Prawa
miejskie uzyskał w połowie XIII wieku. Najpierw piastowski potem znalazł się pod
zwierzchnictwem Królestwa Czech. W XV wieku miasto przechodzi w ręce
prywatne. Jego największy rozkwit nastąpił na przełomie XVI/XVII wieku.

Dzisiaj, malowniczo położony nad Odrą, Bytom Odrzański jest uroczym
miasteczkiem urzekającym nie tylko zabytkami czy średniowieczną historią ale i
rzadko spotykanym w innych miastach ładem i porządkiem, zadbanym
otoczeniem, przyrodą. Zobaczymy jeden z ładniejszych polskich ryneczków z
renesansowymi i barokowymi kamieniczkami i ratuszem. Szczególne
zainteresowanie budzą postacie wykonane z brązu , przedstawiające kota w
butach prowadzącego pijanego mężczyznę. Obie postacie ubrane są w XVIII
wieczne mieszczańskie stroje. W sąsiedztwie rynku wznosi się gotycki kościół św.
Hieronima. W narożach jego ceglanej wieży wmurowane są kamienne krzyże
pokutne. Hotel Pod Złotym Lwem to najpiękniejsza, zachowana barokowa
kamieniczka w rynku.

Zobaczymy bytomską Promenadę - 140 metrowe molo które powstało na filarach
starego mostu. Tzw. „urwany most” liczył sobie niegdyś kilometr długości. Istniał

do 1945 roku , kiedy to został wysadzony w powietrze przez broniących miasta
Niemców. Na dzisiejszą , pieknie zagospodarowaną promenadę prowadzi
zrekonstruowana brama mostowa. Na samym końcu znajduje się taras widokowy
z którego można podziwiać rzekę i port.

Zamek Czerna

Renesansowy dwór w Czernej został wzniesiony w latach 1558-1559. Inicjatorem
budowy był Wolfgang von Glaubitz, bogaty właściciel kilku okolicznych wsi. Dwór
miał być prezentem ślubnym dla jednego z jedenaściorga dzieci – syna
Christopha. Młody właściciel umieścił na portalu , na kamiennej tabliczce swoje
życiowe motto: Alles mit bedacht” ( Wszystko z namysłem). Autorem projektu
został znany architekt Hans Lindera, znakomity mistrz sztuki budowlanej,
pochodzący z Lwówka Śląskiego.

W 1725 roku kolejni właściciele – rodzina von Stosch poddała dwór renowacji i
rozbudowie – powstało dodatkowe skrzydło wschodnie. Kolejnym przemianom
dwór uległ w latach 30-tych i 50-tych XIX wieku kiedy mieszkali tu nowi
gospodarze – rodzina Budenbrocków. Ostatni właściciele to rodzina von Frische,
pozostała tu do 1945. Kiedy dwór upaństwowiono wyremontowano go w latach
60-tych i zaadoptowano na ośrodek wczasowy Stoczni Gdańskiej. Po przejęciu
obiektu przez gminę, w 1999 roku, dwór został sprzedany w prywatne ręce.

Pomimo upływu kilkuset lat i przeprowadzeniu nieznacznych zmian dwór
zachował swój renesansowy charakter. Pokoje zdobią przepiękne, bogato
zdobione piece kaflowe i kominki. Wejście główne zdobi piękny, architektoniczny
portal z piaskowca z ośmioma tarczami herbowymi. W XIX wieku dwór otoczono
rozległym parkiem w stylu angielskim pięknie zagospodarowanym. Wykorzystano

wielowiekowe nasadzenia
w postaci pomnikowej alei
1,5 km długości ,
składającej się z 240 okazów dębu szypułkowego. Obecnie dwór pełni funkcje
hotelowe, jest miejscem gdzie można odpocząć w ciszy i spokoju. Właściciele
udostępniają część pomieszczeń do zwiedzania.

Powrót do Wrocławia – godz. 20:30

CENA : 140 zł

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

Dla posiadaczy Wrocławskiej Karty Seniora – 135 zł

Wstępy płatne dodatkowo – pieniądze będą zebrane w autokarze
 Kolegiata – 3 zł/os
 Zamek głogowski – Muzeum – 5zł/os
 Zamek Czerna – 15 zł/os
Będzie zorganizowany obiad – proszę zgłaszać się przy zapisach – 35 zł/os – rosół
pieczeń, ziemniaki, surówka, woda)- 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 - Głogów (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

