Podróżnik
zaprasza
Lwówek Śląski – browar i zabytki
Płakowice – tajemniczy renesansowy zamek
Szwajcaria Lwówecka – punkt widokowy
TERMIN: 14 maja 2022, sobota
WYJAZD: godz.07:00 pl. Solidarności (duży parking przy placu
Solidarności – obok pl. Jana Pawła II)

LWÓWEK ŚLĄSKI
W pierwszej połowie XIII wieku, Lwówek Śląski był małą osadą zlokalizowaną
przy często uczęszczanym szlaku handlowym. Rozkwit handlu spowodował, że
książę Henryk Brodaty postanowił nadać osadzie prawa miejskie w 1217 roku. W
następnych latach powstało odrębne księstwo lwóweckie, które wkrótce włączono
do księstwa świdnicko-jaworskiego. Co ciekawe, na początku XIV wieku Lwówek
Śląski liczył więcej mieszkańców niż obecnie. Szacuje się, że było ich około 11
tysięcy. Świadczy to o znaczeniu miasta jako ważnego ośrodka handlu i
rzemiosła.
Popularność
miasta
spadła
wraz
z
rozpoczęciem
wojny
trzydziestoletniej w wyniku której Lwówek został bardzo zniszczony. Miasto
odzyskuje dawny blask dopiero w XIX wieku. W tym czasie uruchomiono kolej i
wyznaczono połączenia z innymi miejscowościami. Pojawia się również ruch
turystyczny, powstaje też browar oraz wytwórnia wódki. Po zakończeniu II
wojny światowej, Lwówek Śląski, po wymianie ludności, znalazł się w granicach
Polski. W pierwszej kolejności zwiedzimy browar.

 Browar Lwówek

Jednym z ciekawszych zabytków miasta jest słynny Browar Lwówek. Najstarsza
wzmianka o lwóweckim browarze pochodzi z 1209 roku. Książę śląski Henryk
Brodaty nadał wtedy mieszczanom lwóweckim prawo warzenia piwa i prawo mili
piwnej. Połączenie tych dwóch przywilejów sprawiło, że miasto miało monopol
na sprzedaż złotego trunku w promieniu jednej mili, co znacząco wpływało na
rozwój gospodarczy Lwówka. W drugiej połowie XIX wieku na miejscu dawnego
zamku miejskiego Juliusz Hohberg wzniósł istniejący do dziś browar. Browar
Lwówek produkuje jedno z najlepszych piw w Polsce, wytwarzane tylko i
wyłącznie z naturalnych składników. Funkcjonuje do dziś, a w jego podziemiach
znajduje się Muzeum Browarnictwa Dolnośląskiego. Zobaczymy eksponaty
dokumentujące historię lwóweckiego browarnictwa w tym m. in. etykiety,
skrzynki, butelki i zamknięcia oraz dokonamy degustacji złotego trunku.

Poznamy także
rozlewnię.

proces wyrobu piwa, zwiedzimy warzelnię, leżakownię i

Podczas spaceru z przewodnikiem zobaczymy:

 Ratusz

Gotycko-renesansowy lwówecki ratusz z XIII wieku jest jednym z najstarszych
ratuszy w Polsce. Początkowo działał jako Dom Kupców. Jego obecny wygląd
zawdzięczamy głównie dwóm rozbudowom: jednej na początku XVI, drugiej w XX
wieku. Mimo tego budynek sprawia wrażenie jednorodnego stylowo. Wewnątrz
zachowały się oryginalne freski stanowiące wystrój Sali Ławy Sądowej ze zbiorem
eksponatów prezentujących historię ziemi lwóweckiej, pomieszczenie Lochu
Głodowego i Izby Tortur.
Na szczególną uwagę zasługują unikatowe płyty
nagrobne oraz bogato zdobiona Sala Ślubów. Wyłożona ciemnym drewnem, z
zachowanymi zabytkowymi meblami, z licznymi zdobieniami, budzi podziw.
Piękne są również neogotyckie witraże oraz filary znajdujące się w rogach
pomieszczenia.

 Rynek

Nieopodal ratusza wybudowane zostały dwie fontanny. Fontanna z Lwem
(najstarsza we Lwówku) dostarczała wodę pitną i posiadała wodotrysk w kształcie
lwa. Z Fontanny Sukienników czerpano wodę na potrzeby targu mięsnego. Jest
jeszcze fontanna z Sową.

 Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Gotycki kościół z elementami sztuki romańskiej. Budowa rozpoczęła się z
inicjatywy księcia Henryka Brodatego w 1209 roku. Świątynia jest wymieniona w
dokumencie nadania praw miejskich z 1217 roku. Czyni to lwówecki kościół
jednym z najstarszych na Dolnym Śląsku. Z okresu średniowiecza zachował się
wyjątkowy wczesnogotycki portal fasady zachodniej z ok. 1260 r. z dwiema
wysokimi wieżami. Wewnątrz świątyni podziwiać można kamienną renesansową

chrzcielnicę z XVI wieku, barokowy obraz przedstawiający koronację Matki Bożej,
a także naczynia liturgiczne z około XVII wieku.

 Pałac Hohenzollernów
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klasycystycznym. Budynek powstał w połowie XIX wieku i służył jako zimowa
rezydencja księcia Konstantyna von Hohenzollerna - wielbiciela muzyki i
mecenasa wielu twórców. Najbardziej okazałym pomieszczeniem pałacu była sala
koncertowa na 600 osób. Orkiestra dworska utrzymywana z pieniędzy księcia
liczyła 45 muzyków, a do dyrygowania nią zapraszani byli m.in. Franciszek Liszt,
Hektor Berlioz, Ryszard Wagner. Po śmierci księcia budynek opuściła również
muzyka. Obecnie znajduje się w nim Urząd Miasta Lwówka Śląskiego.

 Mury obronne

Lwówek Śląski ma niemalże w pełni zachowane średniowieczne mury
obronne wraz bramami i basztami: Bolesławiecką i Lubańską. Lwóweckie mury
obronne składają się z dwóch pierścieni otaczających miasto. Należą one do
najciekawszych na Dolnym Śląsku.

 Zespół klasztorny franciszkanów

Pierwsi mnisi przybyli do Lwówka w połowie XIII wieku. We wnętrzu kościoła
zachowały się sklepienia krzyżowo-żebrowe i gwiaździste oraz wiele gotyckich
portali. Na murach otaczających zespół klasztorny znajdują się epitafia i
kamienne nagrobki umieszczane tam już od XVI wieku.

Mury obronne

 „Czarna wieża”

Kościół franciszkański

To pozostałość po zburzonej po II wojnie światowej świątyni ewangelickiej.
Należąca obecnie do prywatnego właściciela neogotycka budowla pochodzi z
połowy XIX wieku i jest najwyższą wieżą w mieście.

 Zamek w Płakowicach

W leżących niedaleko Lwówka Śląskiego Płakowicach znajduje się jedna z
najpiękniejszych i największych renesansowych budowli obronnych na Dolnym
Śląsku. Pochodzący z XVI wieku zamek z bogato zdobionymi krużgankami zyskał
miano "małego Wawelu". Wzniesiono go w XVI wieku na polecenie Rumpolda
Talkenberga. Ostatnim prywatnym właścicielem zamku był August Ludwig von
Nostitz-Rieneck, który sprzedał obiekt w 1824 r. rejencji legnickiej z
przeznaczeniem na szpital psychiatryczny. Od tej pory budynek znacznie zmienił
swój wygląd. Podczas przebudowy usunięto zdobienia, kominki, kartusze i
portale. Szpital funkcjonował aż do 1945 r. W czasie II wojny światowej Niemcy
dokonywali eutanazji na chorych w pobliskim pawilonie. Po wojnie w zamku
znajdowała się jednostka wojskowa. W 1952 r. na terenie pałacu powstał
ogromny ośrodek "Dom Dziecka" dla koreańskich dzieci - ofiar bratobójczej
wojny koreańskiej. Do 1959 r. mieszkało tam ponad tysiąc koreańskich dzieci i
ponad 200 polskich przywiezionych w 1954 r. Aktualnie właścicielem obiektu jest
Chrześcijański Ośrodek „Elim” Kościoła Baptystów.

 Szwajcaria Lwówecka

To zespół piaskowcowych skał położonych na wysokości 260 m n.p.m. Ścieżka
pomiędzy ciekawymi formami piaskowca o wysokości od 30 do 50 metrów
prowadzi do wielu punktów widokowych. Dla chętnych wejście na punkt
widokowy.

Powrót do Wrocławia ok. 20:30

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
 Browar lwówecki – zwiedzanie i degustacja – 30 zł/os
 Ratusz we Lwówku Śląskim - zwiedzanie – 10 zł/os
Będzie zorganizowany jednodaniowy obiad – proszę zgłaszać się przy zapisach –
35 zł/os –pierś drobiowa, 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, 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 - Lwówek Śląski (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

