Podróżnik
zaprasza
Grodowiec – barokowe sanktuarium
Jakubów - gotyckie sanktuarium na trasie św Jakuba
Polkowice – najmłodsza w Polsce starówka
Sieroszowice – początek Zagłębia Miedziowego
TERMIN: 16 lipca 2022, sobota
WYJAZD: godz.07:30 parking przy pl. Solidarności

 Grodowiec – kościół św. Jana Chrzciciela

Od 1660 r. miejscowość słynie z sanktuarium maryjnego, gdzie cześć odbierały
najpierw obraz, a później figurka Maryi. Figurka o 100 cm wysokości ma cechy
gotyckie. Została gruntownie odnowiona po wojnie – znaleziono ją bardzo
zniszczoną, bez korony i z ułamanymi rękami.

Świątynia ma siedem ołtarzy bocznych. Pod jednym z nich mieści się grobowiec
włoskiej artystki-tancerki Barberity Campianini, która była jedną z fundatorek
tego kościoła i wielką faworytą króla Prus Fryderyka Wilhelma. Uwagę przykuwa
przepiękna XVII-wieczna ambona, przykład snycerskiego kunsztu. Umieszczone
zostały na niej sceny z życia Pana Jezusa. Grodowiecka ambona należy do
najpiękniejszych w Europie i jest jedną z trzech tego typu na świecie.

Także otoczenie świątyni robi wrażenie. Przy monumentalnych schodach z
pięcioma tarasami znajdują się rzeźby świętych. W pobliżu stoi barokowa kaplica.
Niedaleko kościoła usytuowana jest Góra Kalwaria, zwana Oliwną. Z Kalwarią
wiążą się dwie legendy. Pierwsza mówi, że pierwotnie to w tym miejscu miał
stanąć kościół, lecz choć trzykrotnie zwożono tu drewno na budowę, za każdym
razem w nocy w niewiadomy sposób przenosiło się ono tam, gdzie kościół stoi
dzisiaj. Pierwotna świątynia nie zachowała się do dzisiaj, spłonęła w pożarze.
Drugie podanie głosi, że kiedy budowano Kalwarię, spod ziemi wytrysnęło
źródełko. Można je zobaczyć również dzisiaj. Przybywający tu pielgrzymi uważają
je za cudowne.
 Polkowice
Miasto zwane często miastem miedziowym ze względu na to, że jest jednym z
głównych ośrodków Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. Tutejsza
starówka jest niezwykle barwna i uznawana za jedną z najpiękniejszych starówek
w całej Polsce. Nazwa miasta nawiązuje do imienia Bolko. Według starych
dokumentów Bolesław I Wysoki wybudował w lesie na terenie dzisiejszego miasta
dwór myśliwski o nazwie Bolkowice. Zanim Polkowice uzyskały prawa miejskie,
były słynną osadą targową na ważnym szlaku handlowym. Mieszkańcy osady
zajmowali się handlem, rolnictwem, a także obsługą karawan kupieckich.
Gwałtowny rozwój miasta nastąpił podczas rewolucji przemysłowej w XIX wieku.

Po drugiej wojnie światowej miasto zostało włączone do Polski. Z końcem 1946
roku Polkowice utraciły prawa miejskie. W dużym stopniu zaważyło to na ich
rozwoju gospodarczym i społecznym w pierwszych powojennych latach.
Repatrianci przybywali w pierwszych falach z województwa poznańskiego i
łódzkiego. W kolejnych - z Bukowiny i wschodnich terenów przedwojennej
Polski. Znajdowali zatrudnienie przede wszystkim w rolnictwie i w jedynym
polkowickim zakładzie przemysłowym – roszarni lnu. W 1947 roku w w ramach
akcji „Wisła” przybyło także kilka rodzin ukraińskich z powiatu gorlickiego w
województwie rzeszowskim.

W 1955 roku rozpoczęto pod kierownictwem dr Jana Wyżykowskiego
poszukiwania rud miedzi. Zakończono je sukcesem dwa lata później (1957). Po
odwiertach w Sieroszowicach (1957) i Lubinie (1957) w 1962 roku przystąpiono
do budowy kopalni „Polkowice”. Pierwsze próbne wydobycie rudy miedzi miało
miejsce 5 listopada 1965 roku, a w latach 1968-1972 rozwinięto pełną zdolność
produkcyjną. Rozwój górnictwa miedziowego w Polkowicach wiązał się
z rozwojem przestrzennym i ludnościowym miasta. Prawa miejskie zostały
przywrócone 1 stycznia 1967 roku. Pierwotnie planowano rozwój miasta do około
50 tys. mieszkańców. Z uwagi na rozległy obszar eksploatacji rud miedziowych
plany te ograniczono do 25 tys. Poszukująca pracy w górnictwie miedziowym
ludność przybyła do miasta praktycznie z całej Polski.

Polkowicka starówka jest jedną z najładniejszych w Polsce. Najcenniejsze zabytki
(ratusz, kościół św. Barbary, kościół św. Michała Archanioła) odrestaurowano, a
zniszczone i nie nadające się do remontu kamienice wyburzono, stawiając na ich
miejsce nowe. Budynki zrekonstruowano w oparciu o stare plany, a
konserwatorzy zadbali o każdy szczegół, tak by stare miasto nie utraciło nic ze

swojego XVIII- i XIX-wiecznego charakteru. Odnowiona starówka jest chlubą i
ozdobą miasta.




Kościół św. Barbary na rynku to były kościół ewangelicki, który zbudowano
w XVIII wieku. Dziś jest kościołem pomocniczym dla parafii św. Michała
Archanioła.
Ratusz miejski stanowi wizytówkę miasta. Pierwotna wersja budowli
pochodziła z XV wieku, jednak wersję, którą dziś można tam podziwiać,
wzniesiono w XVIII wieku.

 Jakubów – Sanktuarium Św. Jakuba

Ośrodek kościelny w Jakubowie zalicza się do najstarszych tak na ziemi
głogowskiej, jak i w północnej części Dolnego Śląska. Miejscowa tradycja
utrzymuje, że jego geneza sięga aż X wieku. Niewątpliwie jego rodowód jest
średniowieczny i sięga pierwszych wieków kształtowania się państwowości
polskiej. Zapewne już od XII stulecia jego los związany jest z głogowską
kolegiatą, a z XIV wieku pochodzi pierwsze świadectwo pisane o tym kościele.

Ośrodek kościelny w Jakubowie to unikatowy kompleks: gotycki kościół pw. św.
Jakuba Starszego Apostoła, XVIII-wieczna kaplica cmentarna, wieża bramna dzwonnica, murowane ogrodzenie wraz z epitafiami oraz plebania. Całość
dopełnia znajdujące się poniżej kościelnego wzgórza „Źródło św. Jakuba” łaskami
słynące od średniowiecza. Kościół tworzą trzy bryły o zróżnicowanych
wysokościach z dobudowanymi przedsionkami i zakrystią. W XVI wieku kościół
został przebudowany i wówczas ufundowany został ołtarz szafkowy z figurami 12

Apostołów. Obecny ołtarz główny jest barokowy, a w jego centrum znajduje się
piękny obraz przedstawiający patrona tego kościoła jako pielgrzyma.

Jakubów znany jest przede wszystkim jako miejscowość będąca celem wypraw
pątniczych. Pielgrzymki do „Źródła św. Jakuba” znane są od wieków średnich: w
XII i XIII wieku do Jakubowa przybywali pątnicy z Czech, Francji, Moraw i Śląska.
Ta tradycja utrzymywała się przez wieki. W 2004 r. zadecydowano o utworzeniu
pierwszego w Polsce stałego szlaku św. Jakuba, łączącego Dolny Śląsk z
europejską siecią szlaków do Santiago de Compostela w Hiszpanii. Szlak ten pod
nazwą Dolnośląska Droga św. Jakuba został oficjalnie otwarty w 2005 r., a
prowadzi z Głogowa do Zgorzelca. Szlak liczy ok. 130 km i wiedzie przez:
Głogów-Jakubów-Grodowiec-Polkowice-Chocianów-Bolesławiec-Lubań-Zgorzelec.
Trasa oznakowana jest charakterystycznymi symbolami w postaci muszli
występującej na tabliczkach oraz naklejkach.
 Sieroszowice Izba Pamięci dr Jana Wyżykowskiego
Dr Wyżykowski od początku wiedział, że tu jest miedź i dokładnie wiedział, gdzie
jej szukać… Oprócz Jana Wyżykowskiego i jego współpracowników, mało kto
wierzył, że złoże może być aż tak rozległe i długie. Sukcesem było dokonanie
odwiertu o głębokości prawie 659 metrów w Sieroszowicach, 27 marca 1957
roku. W spartańskich i harcerskich warunkach urodziła się ruda miedzi, która
stała się chlubą nie tylko Sieroszowic, lecz także całego Dolnego Śląska oraz całej
Polski. To było największe odkrycie geologiczne. Z uznaniem i szacunkiem
należy, wspominać, dziękować wręcz podziwiać upór i niezwykłą determinację
wielkiego geologa Jana Wyżykowskiego, który stał się odkrywcą złoża miedzi, i
ambasadorem rozkwitu wielkiego koncernu miedziowego.

W 2006 roku zarejestrowane zostało Towarzystwo Przyjaciół im. Jana
Wyżykowskiego w Sieroszowicach w skład, którego weszli mieszkańcy wsi. Z ich
inicjatywy utworzono Izbę Pamięci dr Jana Wyżykowskiego któremu zawdzięcza
się powstanie Zagłębia. Izba swoim charakterem nawiązuje do historii odkrycia
złóż rudy miedzi oraz bogactwa przemysłu miedziowego. W Izbie Pamięci im.
Jana Wyżykowskiego gromadzone są eksponaty związane z historią rudy miedzi,
pamiątki z życia wielkiego geologa, fotografie i wzmianki z publikacji prasowych o
wydarzeniu geologicznym sprzed 50 – ciu lat.
Powrót do Wrocławia ok. 19:00

CENA : 135 zł

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

Dla posiadaczy Wrocławskiej Karty Seniora – 130 zł
Nie ma płatnych wstępów

Będzie zorganizowany obiad – proszę zgłaszać się przy zapisach – 35 zł/os – jedno
danie – (pieczeń z karkówki, ziemniaki, surówka)- pieniądze będą zebrane w autokarze.
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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 - Polkowice (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

