Podróżnik
zaprasza
Legnica – dwie twarze miasta
stolica Piastów i Mała Moskwa
Legnickie Pole
TERMIN: 13 marca 2022. niedziela
WYJAZD: godz.08:00 pl. Solidarności (duży parking przy placu
Solidarności – obok pl. Jana Pawła II)

LEGNICKIE POLE

Ta mała wieś z boku autostrady jest miejscem na Dolnym Śląsku którego jak
mówią „…wstyd nie znać”. To tutaj w 1241 r książę wrocławski Henryk Pobożny
stanął na czele europejskiego rycerstwa przeciwko hordom mongolskim które
zagrażały nie tylko Polsce ale i całej Europie. Jednak prawdziwym skarbem
Legnickiego Pola jest barokowa świątynia – kościół
Podwyższenia Krzyża
świętego i Jadwigi Śląskiej wzniesiony przez benedyktynów. Dzięki zatrudnieniu
przez benedyktynów najwybitniejszych artystów tego czasu działających na
terenie monarchii Habsburgów jest on dziś bezcennym zabytkiem architektury,
należącym do najlepszych realizacji późnego baroku śląskiego. Znakomity jest
także wystrój rzeźbiarski i malarski kościoła klasztornego, pełen odwołań do
historycznej bitwy.

Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Jadwigi

Jak mówi tradycja wiejska osada Legnickie Pole ( powstała na miejscu pola
bitwy. Według starego podania tu Henryk Pobożny poniósł śmierć. Na miejscu
odnalezienia jego ciała miano wybudować świątynię. Kościół ten, znany pod
wezwaniem Św. Trójcy i Najświętszej Marii Panny, początkowo znajdował się pod
opieką benedyktynów. W okresie Reformacji przejęty przez protestantów, służył

im do końca II Wojny Światowej. W 1961 r. historyczna świątynia przeobraziła
się w Muzeum Bitwy Legnickiej które dzisiaj jest filią Muzeum Miedzi w Legnicy i
które odwiedzimy.

Muzeum Bitwy Legnickiej

Poznamy ciekawą historię obiektu, obejrzymy piękne polichromie, dowiemy się
jak to się stało że księżna Jadwiga rozpoznała swego syna wśród wielu poległych
na polu bitwy.

LEGNICA PIASTÓW

Źródła pisane wspominają o Legnicy już w XIII wieku. Legnica była dawną osadą
Słowian i plemienia Trzebowian. Podobno już w 985 roku istniał tu gród
piastowski, zbudowany mniej więcej jednocześnie z tymi we Wrocławiu i w
Opolu. W 1248 roku powstało Księstwo Legnickie a kilkadziesiąt lat później
Legnica uzyskała prawa miejskie.
Podczas spaceru z przewodnikiem zobaczymy i odwiedzimy następujące miejsca:
 Zamek legnicki - należał do najpotężniejszych na ziemiach polskich
pierwszych murowanych warowni. Na dziedzińcu znajduje się pawilon z
reliktami romańskiej kaplicy.

Zamek legnicki i brama wjazdowa na dziedziniec




Kościół ewangelicki Marii Panny - jest jednym z najstarszych obiektów
sakralnych w Legnicy (piękne XIX wieczne witraże oraz wnętrze pomalowane
w geometryczne wzory "mauretańskie")
Katedra p.w. św. św. Apostołów Piotra i Pawła - w 1992 roku kościół
podniesiony został do godności katedry diecezji legnickiej. Wnętrze świątyni
bogate jest w wiele zabytkowych elementów wyposażenia oraz cenne
detale architektoniczne.



Kamieniczki
„śledziowe”
(
zespół
ośmiu
trzykondygnacyjnych
kamieniczek z dekoracją sgraffitową) Kamienica „Pod przepiórczym
koszem” (jest jednym z najcenniejszych zabytków miasta) , Kamienica
Scultetusa - posiada bogate sgraffiti, które pierwotnie zajmowało całą
elewację. Właściciel kamienicy - Hans Scholz (Johann Scultetus), był znanym
legnickim humanistą, od 1611 r., rektorem szkoły przy kościele św.św Piotra
i Pawła

Kamieniczki śledziowe








Pod przepiórczym koszem

Kościół ewangelicki

Fontanny Neptuna i Syreny - fontanny przedstawiające mityczne
postacie Syreny i Neptuna stojące w miejscach dawnych ujęć wodnych.
Nowy i Stary Ratusz Miejski (obecnie Teatr H. Modrzejewskiej),
Kościół św. Jana Chrzciciela w Legnicy jest jednym z najznakomitszych
zabytków okresu baroku nie tylko na Śląsku, ale również w Polsce. Świątynia
stała się miejscem pochówku legnickich Piastów (wnętrze Mauzoleum
Piastów Śląskich),
Dawny dwór opatów zakonu cystersów w Lubiążu - obecnie zajmuje
go Muzeum Miedzi w Legnicy.
Akademia Rycerska - najokazalsza budowla barokowa w mieście
Kształciła się tu młodzież szlachecka po ukończeniu 16 roku życia ( tu
znajdują się wystawy czasowe Muzeum Miedzi).

Mauzoleum Piastów Śląskich

Muzeum Miedzi i kościół sw. J.Chrzciciela

Przerwa obiadowa w Rynku

MAŁA MOSKWA

Najgorszy okres dla miasta nastał w 1945 r. kiedy centrum Legnicy legło w
gruzach. Po II wojnie światowej zagościły tutaj na 48 lat wojska radzieckie
zajmując dużą część miasta. Tutaj stacjonował sztab Północnej Grupy Wojsk
Armii Radzieckiej, dowództwo 4 Armii Lotniczej i jednego z najliczniejszych w

Polsce garnizonów, a w latach 1984-1990 Naczelne Dowództwo Zachodniego
Teatru Działań Strategicznych. Za względu na dużą koncentrację w mieście
jednostek wojskowych i struktur dowódczych Legnicę nazywano Mała Moskwą.
Kiedy w 1993 r. ostatnia grupa rosyjskich żołnierzy opuściła Legnicę, rozpoczął
się kosztowny i trudny proces zagospodarowywania terenów i obiektów
porosyjskich. Większość budynków odzyskała dawną świetność i dzisiaj stanowi
ozdobę miasta.
W drugiej części naszego spotkania z Legnicą znajdziemy się na terenie
legendarnego Kwadratu, odgrodzonego od pozostałej części miasta

betonowym murem (zachowały się jego fragmenty). To 40 hektarowy
obszar wytyczony przez ulice zabudowane pięknymi willami które były
zamieszkałe przez generałów i oficerów Armii Radzieckiej wraz z ich
rodzinami – kilka tysięcy osób.
 Gmach sztabu dowództwa gdzie w 1968r. podjęto decyzję o
inwazji na Czechosłowację
 Wille w których mieszkali marszałek Ogarkow, generał Wiktor
Dubynin.
 Pałacyk nazywany Dom Prijoma, gdzie spotykała się generalicja
Układu Warszawskiego i byli przyjmowani członkowie najwyższych
władz ZSRR.
 Budynki w których mieściły się dawne radzieckie przedszkola,
szkoły, sklepy, szpitale.
 Mały Kwadrat – to ulice zabudowane „Leningradami” –
wielorodzinnymi budynkami dla niższych rangą żołnierzy i ich rodzin.
Jeżeli chcemy poczuć klimat tamtych dni warto przed wycieczką
obejrzeć film „Mała Moskwa” Waldemara Krzystka

Jedna z generalskich willi

Żołnierze pilujący bramy

Mur otaczający kiedyś Kwadrat

Przyjazd do Wrocławia o godz. 18:30

CENA : 95 zł

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

Dla posiadaczy Wrocławskiej Karty Seniora – 90 zł

Wstępy płatne dodatkowo – pieniądze będą zebrane w autokarze




Bazylika – 7 zł/os – wstęp z przewodnikiem
Muzeum Bitwy Legnickiej – 4zł/os
Kościół Mariacki w Legnicy – 3zł/os

Będzie zorganizowany obiad – proszę zgłaszać się przy zapisach – 30 zł/os – rosół
pieczeń, ziemniaki, buraczki)- 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 - Legnica (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

