Podróżnik
zaprasza
Głogówek – Mochów – Biała Prudnicka
TERMIN: 7 maja 2022, sobota
WYJAZD: godz.07:00 pl. Solidarności (duży parking przy placu
Solidarności – obok pl. Jana Pawła II)

Głogówek
Jedno z najstarszych miast Śląska Opolskiego. Położone nad rzeką
Osobłogą, dzisiaj liczy ponad 5600 mieszkańców. Opolski Głogówek pełen jest
ciekawych historii. Tutaj Beethoven pracował nad słynną V Symfonią, a król Jan
Kazimierz romansował z damami dworu, mimo że na zamku przebywała jego
żona. Głogówek prawa miejskie otrzymał w XIII wieku. Do roku 1532 był częścią
księstwa opolsko-raciborskiego. W czasie potopu szwedzkiego Głogówek stał się
przez moment stolicą Polski, gdyż to tu przebywał król Jan Kazimierz . W czasie
plebiscytu na Górnym Śląsku w 1921 r. 96 proc. mieszkańców Głogówka
opowiedziało się za przynależnością do Niemiec.

Przed wojną w mieście żyło sporo Żydów. Niestety II wojna światowa przyniosła
kres społeczności żydowskiej w mieście. Jeszcze przed wojną, w czasie nocy
kryształowej w 1938 r., została spalona synagoga. Pozostałością obecności

Żydów w Głogówku jest cmentarz, na którym zachowało się około 65 macew. W
mieście działa mniejszość niemiecka. Wjeżdżających do miasta gości wita
dwujęzyczny znak z napisem "Głogówek", a pod spodem "Oberglogau". W każdą
niedzielę w kościele św. Bartłomieja sprawowana jest msza święta w języku
niemieckim.

 Zamek Oppersdorfów

Głogówek był siedzibą arystokratycznego rodu śląskiego Oppersdorffów.
Pozostałością ich obecności w mieście jest zamek pochodzący z XVI wieku.
Wcześniej w tym miejscu stała piastowska warownia. Zamek Oppersdorffów był
okazałą budowlą trójskrzydłową, z podzamczem, piękną salą książęcą, otoczony
parkami i ogrodami. Nie omijały go jednak zawieruchy wojenne. Po splądrowaniu
zamku przez Szwedów w 1643 r. został odbudowany. Po 1945 roku, kiedy to
ostatni Oppersdorffowie uciekli przed zbliżającą się Armią Czerwoną, zamek
stopniowo popadał w ruinę.

Zamek Oppersdorfów

Zamek Oppersdorffów gościł wielu znanych ludzi. W 1655 r. na zaproszenie
barona Franciszka Euzebiusza von Oppersdorffa przybył król Polski Jan Kazimierz.
Można powiedzieć, że w czasie potopu szwedzkiego Głogówek stał się przez
moment stolicą Polski, gdyż to tu przebywał król Polski wraz ze swoimi
dworzanami. Dwór króla (ponad 1800 osób) liczył więcej osób niż liczba stałych
mieszkańców miasta. Przebywając w Głogówku, król myślał nad tym, w jaki
sposób pozbyć się z Polski SzwedówW 1806 r. Oppersdorffowie zaprosili na
zamek słynnego . niemieckiego kompozytora Ludwiga van Beethovena. W czasie
pobytu w Głogówku Beethoven nie próżnował, pracował wówczas nad V Symfonią
- najsłynniejszą swoją kompozycją i obecnie najczęściej wykonywaną przez
światowe orkiestry. Upamiętnieniem tego pobytu jest Śląski Festiwal im. Ludwiga
van Beethovena odbywający się od 1992 r. Koncerty grane są wówczas m.in. w
przepięknym kościele św. Bartłomieja w Głogówku

 Kolegiata św. Bartłomieja

Kościół ufundowany został w 1350 roku, a wkrótce powołano przy nim kolegiatę.
W tym czasie powstaje także kaplica zwana dzisiaj kaplicą Oppersdorffów. W
XVII wieku kaplicę przekształcono na kaplice grobową, umieszczając pod nią
kryptę. W XVIII wieku po wielkim pożarze przeprowadzono modernizację wnętrza
w stylu barokowym. W Kolegiacie ciekawostką jest chrzcielnica – jej element
nadbudowy to Adam i Ewa stojący przy bokach Ziemi opasanej przez węża.
Postacie pierwszych ludzi wykonane są w naturalnych rozmiarach. Na
baldachimie jest scena chrztu w Jordanie wykonana w XVIII wieku przez Jana
Schuberta.

 Rynek i ratusz

Piękne kamienice otaczają rynek, w którego centrum znajduje się renesansowy
ratusz. Ratusz w Głogówku powstał w 1608 r. Ma ciekawe dekoracyjne szczyty i
wieżę z ostrosłupowym zwieńczeniem. Interesująco prezentują się narożniki
budowli. Na jednym stoi posąg św. Floriana - patrona strażaków, a na drugim
św. Jana Nepomucena - patrona dobrej spowiedzi.

Ratusz, rynek, wnętrze kolegiaty św.Bartłomieja

 Domek Loretański i kaplica Bożego Grobu

Oryginalnym zabytkiem, którym może się pochwalić miasto, jest Domek
Loretański. Można go podziwiać wewnątrz klasztoru franciszkanów. Jest to kopia
Domku Maryi znajdującego się w Loreto, we Włoszech. Jak dom Maryi znalazł się
we Włoszech? Pierwotnie znajdował się oczywiście w Nazarecie (mieście, w
którym Jezus się wychowywał), a w XIII wieku został rozebrany i przeniesiony na
Półwysep Apeniński. Następnie, w wielu miastach w całej Europie zaczęły
powstawać kopie tej budowli. Taki domek powstał również w Głogówku.

Domek Loretański w kościele św. Franciszka

Kaplica Grobu Pańskiego

Ufundował go w XVII wieku hrabia Jan Jerzy III von Oppersdorff. Był on
pobożnym człowiekiem, chętnie pod różującym do sanktuariów maryjnych. Po
wizycie w Loreto postanowił, że kopia Domku Loretańskiego musi się znaleźć w
Głogówku. Powracał jeszcze dwa razy do Loreto, żeby osobiście dokonać
pomiarów i wykonać szkice budowli. Domek usytuowano w klasztorze
franciszkańskim z pewnego ważnego powodu. Otóż w związku z konfliktem
katolicko-protestanckim, kościół należący do ojców franciszkanów w pewnym
momencie przeszedł w ręce protestantów. Gdy został odzyskany przez katolików,
zdecydowano się umieścić w nim Domek Loretański, manifestując w ten sposób

kult maryjny, który odrzucają protestanci. Trzy lata po wybudowaniu Domku
Loretańskiego hrabia Oppersdorff postanowił wznieść w Głogówku kopię innego
ważnego dla chrześcijan miejsca kultu: kaplicę Bożego Grobu w Jerozolimie.
Budowla wiernie odzwierciedlała oryginał. Niestety w wyniku wielu pożarów i
związanych z nimi renowacji, z czasem zatraciła swój oryginalny wygląd.
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W bliskim sąsiedztwie Głogówka leży wieś Mochów, znana z klasztoru ojców
paulinów. Pierwotnie nazywany był Klasztorem na Łąkach Panny Maryi pod
Głogówkiem. Ufundował go książę opolski, Władysław Opolczyk, ten sam, który
był fundatorem Jasnej Góry. Pierwszą wspólnotę zakonną w Mochowie stanowili
mnisi sprowadzeni przez księcia z Węgier. W 1428 r. na klasztor w Mochowie
najechali husyci, grabiąc go i niszcząc.

W czasie potopu szwedzkiego paulini potajemnie przewieźli tutaj z Częstochowy
obraz Matki Bożej Jasnogórskiej. Obraz przywieziono 17 listopada 1655 r., a
dzień później rozpoczęło się oblężenie Jasnej Góry przez wojska szwedzkie. Do
Mochowa trafiły też najcenniejsze skarby częstochowskiego klasztoru. W 1656 r.
obraz jasnogórski triumfalnie powrócił do swojej siedziby w Częstochowie.

Biała – Miasto Sprawiedliwych
Kilkutysięczne miasteczko w pobliżu Prudnika. Powstało na starym szlaku
komunikacyjnym z Nysy do Krakowa.. Pierwotna osada istniała tu już pod koniec
XII wieku. Prawa miejskie otrzymała w 1311 roku z rąk księcia Kazimierza
Opolczyka. Był to gród warowny z zamkiem, otoczony wałami i fosą a od XIV
wieku murem obronnym. Do XVI wieku gród pozostawał w granicach księstwa
opolskiego, potem należał do Habsburgów. W latach 1602 do 1810 (reforma
administracyjna w wyniku której rząd pruski zlikwidował miasta prywatne)
miasto stało się własnością rodu Prószkowskich. Do XVIII wieku większość
mieszkańców miasta stanowili Żydzi, przyjmowani przez Prószkowskich po
wypędzeniu ich z innych miast śląskich. Biała była wówczas jednym z dwóch
miast śląskich, oprócz Głogowa, gdzie przyjmowano Żydów. Nazywano ją
wówczas Miastem Żydów lub Miastem Sprawiedliwych. Handel prowadzony przez
ludność żydowską przyczyniał się do bogactwa miasta. W XIX wieku Biała była
znanym ośrodkiem koronkarstwa.

 Cmentarz żydowski

Najstarszy i jeden z największych kirkutów na Śląsku. Pierwszy pochówek
datowany na 1644 rok, ostatni na 1938. Przypuszczalnie spoczywa tu ponad 3
tysiące osób. Zachował się zespół kilkudziesięciu macew.

 Stare Miasto

Czasy świetności tej urokliwej, malowniczo położonej na wzniesieniach
miejscowości przypominają gotyckie budowle kościołów oraz zachowane we
fragmentach mury miejskie z dziewięcioma basztami i gotycką bramą - Wieżą
Prudnicką. Miasto zachowało średniowieczne założenie urbanistyczne z
centralnym rynkiem. Jedna z jego pierzei została niestety zniszczona w czasie II
wojny światowej.

Cmentarz żydowski w Białej

Zamek Prószkowskich

 Kościół Wniebowzięcia NMP

Wzniesiony w okresie XIV-XVI wiek w miejscu wcześniejszego, drewnianego.
Interesujący i cenny jest barokowy wystrój kościoła. Bogato rzeźbiony ołtarz
główny z 1773 roku i kaplica św, Jana Nepomucena z XVI-wiecznymi freskami.
Najcenniejszym elementem jest statuetka MB z Dzieciątkiem - najstarszy na
Śląsku Opolskim zabytek gotyckiej sztuki snycerskiej

 Zamek Prószkowskich

Wcześniej był własnością Piastów opolskich, następnie siedzibą rodu
Prószkowskich, którzy przebudowali go na barokową rezydencję. Pod koniec XIX
wieku zamek zakupiło miasto z przeznaczeniem na cele oświatowe. Obecnie
własność prywatna, nie jest udostępniany do zwiedzania.

CENA : 145 zł

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

Dla posiadaczy Wrocławskiej Karty Seniora – 140 zł

Wstępy płatne dodatkowo – pieniądze będą zebrane w autokarze
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 - Głogówek (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

