Podróżnik
zaprasza
Dolnośląskie Perełki
Środa Śląska – Lubiąż – Malczyce – Brzeg Dolny - Bagno
TERMIN: 18 września 2022, niedziela
WYJAZD: godz.08:00 pl. Solidarności (duży parking przy placu
Solidarności – obok pl. Jana Pawła II)

 Środa Śląska

W XII w. przy jednym ze szlaków handlowych łączących Europę Wschodnią z
Europą Zachodnią, powstała osada targowa o nazwie Środa. Swoją nazwę
zawdzięczała targom odbywanym tutaj w każdą środę tygodnia. Za panowania
księcia śląskiego Henryka Brodatego nastąpiło przekształcenie Środy z osady
targowej w ośrodek o charakterze miejskim.Przed 1214 rokiem otrzymała
magdeburskie prawo miejskie, które po wielu zmianach przekształciło się w
prawo średzkie. W 1231 roku zmarł w Środzie wygnany książę wielkopolski i
krakowski Władysław III Laskonogi. Natomiast książę legnicki Bolesław II
Rogatka włączył Środę Śląską do księstwa legnickiego w połowie XIII wieku. Od
tego samego stulecia miasto funkcjonowało jako centrum handlu solą na Śląsku.
Wspaniałym pomnikiem średniowiecznej przeszłości Środy stał się w latach
1985–1988 tzw. skarb średzki – jedno z najcenniejszych znalezisk
archeologicznych XX w. w Europie, unikatowa kolekcja średniowiecznych monet
(ponad 8 tys.) i klejnotów monarchów czeskich (w tym gotycka korona ślubna).

Ratusz

Kościół pw. św. Andrzeja i dzwonnica

Niedługo potem Środa najpierw weszła w skład księstwa świdnickiego, a w 1392
roku stała się miastem czeskim. W XV wieku tereny tutejsze znane były z
dobrego lokalnego piwa oraz uprawy winorośli. Dzisiaj to 10-tysięczne miasto,
lokalny ośrodek gospodarczy i kulturalny.

Podczas spaceru zobaczymy:
 Ratusz
Budynek pochodzi z XV w., wzniesiony został na miejscu wcześniejszego
drewnianego. Został zbudowany na planie litery L, północne skrzydło połączono z
już istniejącą wieżą więzienną – najstarszym elementem budowli. Obok
najokazalszej, wyróżniającej się gotyckim sklepieniem sali rajców, w ratuszu
znajdował się także sąd, waga miejska i szynk.
 Rynek Dolny z fontanną
Zrewitalizowany w 2017 roku Rynek Dolny zupełnie zmienił swoje oblicze. W
ramach inwestycji powstała nowa fontanna, siedziska do odpoczynku i
nasadzenia. Istotnie zmieniło też podłoże, które wykonano z płyt granitowych.
Rynek wyłączono również częściowo z ruchu samochodowego. Dzięki temu
powstało miejsce przyjazne dla pieszych i turystów, „serce” miasta, gdzie można
organizować wydarzenia kulturalne
 Mury obronne w Środzie Śląskiej
Historia powstania murów obronnych sięga XIII w. Mury poprowadzono wzdłuż
granic miasta i połączono je z (już dziś nie istniejącymi) zabudowaniami zamku
kasztelańskiego. W kilkudziesięciometrowych odstępach wykonano półokrągłe i
wieloboczne baszty. Do miasta prowadziły cztery bramy: Wrocławska, Świdnicka,
Legnicka, oraz Rzeźnicza. Do dziś zachowało się ok. 1700 m. murów.
 Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła w Środzie Śląskiej
Początki kościoła św. Andrzeja sięgają XII w. Krzyżują się w nim trzy style
architektoniczne: romański, gotycki i barokowy. W 1248 r. kościół
najprawdopodobniej spłonął wraz z ukrywającą się w nim grupą pięciuset
mieszczan. Z końcem XIII w. odbudowano nawę główną. Obecnie służy jako
kościół parafialny parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Środzie Śląskiej,
prowadzonej przez księży salezjanów.

 Opactwo cystersów w Lubiążu

To największy klasztor w Polsce, największy klasztor cysterski na świecie, a także
jeden z największych tego typu obiektów w Europie. Wygrywa też w kategorii
„najdłuższa barokowa fasada Europy”, która ciągnie się przez 223 metry! A
powierzchnia jego dachów to 2,5 ha, liczba okien natomiast to 600!

W 1163 roku śląski książę Bolesław Wysoki sprowadził do Lubiąża z Pforty w
Turyngii pierwszych cystersów. Systematyczny rozwój opactwa przerywają wojny

husyckie w XV wieku. Kolejny XVI wiek to okres odbudowy świetności opactwa i
życia klasztornego. Dzięki ogromnej zamożności klasztoru powstają nowe
obiekty: pałac opatów, klasztor, browar, piekarnia, szpital i wiele innych
zabudowań gospodarczych. W tym czasie gruntownie przebudowano także
wnętrze kościoła Najświętszej Marii Panny nadając mu wspaniały barokowy
wystrój i wyposażenie. Nowy pałac opata, kościół i klasztor tworzą ogromny
kompleks należący do największych tego typu w Europie środkowej. Wnętrza
wypełniają wspaniałe sale: sala książęca, biblioteka, jadalnia opata, refektarz i
ponad 300 innych pięknych pomieszczeń zdobionych znakomitymi płótnami
wielkiego malarza śląskiego Michała Willmanna, Mateusza Steinla, malowidłami
Krystiana Bentuma i Feliksa Schefflera, rzeźbami Franciszka Mangoldta. Wreszcie
w roku 1810 na mocy rozporządzenia królewskiego nastąpiła sekularyzacja
opactwa lubiąskiego. Po 650 latach zakon Cystersów w Lubiążu przestaje istnieć.
Zabrano i wywieziono z klasztoru 471 płócien, i wiele cennych rzeźb, monet i
instrumentów muzycznych.

Budynki klasztorne wykorzystano jako szpital, a kościół św. Jakuba zamieniono
najpierw na arsenał, a następnie przekazano gminie ewangelickiej. Od 1823 roku
klasztor został zaadaptowany na szpital dla umysłowo chorych pacjentów z
rodzin arystokratycznych, zaś budynki gospodarcze, mieszkalne i pałac stały się
własnością państwowej stadniny koni. W latach 1945 – 1948 w klasztorze
zorganizowany był szpital dla jednostek Armii Radzieckiej. Od 1950 roku cały ten
ogromny kompleks praktycznie nie miał gospodarza. Wykorzystywany był
częściowo przez Dom Książki i Muzeum Narodowe we Wrocławiu na magazyny.
Brak gospodarza sprawił, że obiekty uległy procesowi dekapitalizacji i grabieży.
W 1989 roku zarejestrowano Fundację Książ, której celem jest przede wszystkim
remont całego zespołu zabytkowych obiektów i przywrócenie im dawnej
świetności.

 Malczyce – dawny port na Odrze

Dzisiaj niewielka wieś o której pierwsza wzmianka jako osadzie rybackiej w
kronikach pochodzi z początków XIII wieku. Już wtedy istniał tu bród którym
przekraczano rzekę. W 1700 roku wieś staje się własnością rycerską. Wkrótce
nabiera znaczenia jako ośrodek handlu solą. W 1742 r powstał w Malczycach
główny skład węgla z Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego. Inwestycje sprawiły,
że Malczyce stały się istotnym punktem przeładunkowym. Na początku XX w., w
1905 r. do Malczyc sprowadził się wraz z małżonką Józefą Józef Antoszewski,
mistrz stoczniowy z Torunia. Początkowo Antoszewski naprawiał barki przy
nabrzeżu Odry u ujścia Średzkiej Wody. W 1919 roku kupił 2-hektarową działkę
nad Średzką Wodą, po drugiej stronie kanału portowego, i wzniósł na niej, oprócz

swojego domu, pierwszą malczycką stocznię W latach czterdziestych XX wieku, w
Malczycach działało 69 armatorów, spośród których czterech posiadało barki
mechaniczne, a 65 - barki bez napędu. Funkcjonował również Zakład Żeglugowy
z dwiema łodziami osobowymi oraz holownikiem, prowadzący połączenia drogą
wodną do Głogowa, Ścinawy, Lubiąża i Brzegu Dolnego.

Port w Malczycach w latach 30-tych

Kamień upamiętniający poziom wód w Odrze

W roku 1941 odnotowano w malczyckim porcie rekordowy roczny przeładunek,
wynoszący 1 000 000 ton. II wojnę światową przetrwała tylko jedna stocznia,
należąca do Józefa Antoszewskiego. Posłuchamy fascynującej historii portu i
stoczni i zobaczymy co pozostało po tej ogromnej inwestycji.

 Brzeg Dolny
Miasteczko jest skromne, nie powala gabarytem i nie miały tu miejsca ważne
wydarzenia historyczne. Jednak tu, na dolnośląskiej ziemi, nad piękną Odrą,
Brzeg Dolny od zawsze się liczył, choć nie zawsze był miastem. To Odra
ukształtowała tę miejscowość. Od rzeki zależało jej bezpieczeństwo i dobrobyt. W
czternastym stuleciu w miejscu średniowiecznego brodu powstała przeprawa
promowa, która działała przez ponad pół tysiąca lat. Aż w 2013 wybudowano
most drogowy, który połączył oba brzegi Odry, a prom odszedł w niepamięć.

Widok pałacu odbudowanego po wojnie od strony Odry

Pod koniec XVIII wieku właścicielem Brzegu został minister Śląska, hrabia Karl
Georg von Hoym. Natychmiast rozbudował istniejący wcześniej pałac na
wspaniałą rezydencję. Zaprojektował go sam twórca Bramy Brandenburskiej Carl
Gothard Langhans. Obok wybudowano oficynę pałacową, która zachowała styl
klasycystyczny do dnia dzisiejszego. Nieopodal pałacu założono rozległy park w
angielskim stylu z egzotycznym drzewostanem. Park przyozdabiały budowle
rekreacyjne
zaprojektowane
również
przez
Langhansa,
basen
kąpielowy, herbaciarnia i leśniczówka. Na początku 1945 roku pałac Hoymów w
Brzegu Dolnym został opuszczony. Niedługo później rezydencja brzeska spłonęła.
Podobno pałac podpalili sowieci. Po drugiej wojnie światowej odbudowano go.
Odbudowa zatarła dawne cechy stylowe. Dziś to Urząd Miejski i Ośrodek Kultury.
Ale to już nie przypomina bryły pałacu Hoyma.

Tak wyglądał pałac ministra von Hoyma

Zachowana pałacowa oficyna

Obejrzymy pałac z zewnątrz, z pałacowego tarasu spojrzymy na Odrę, zerkniemy
na rynek z wybudowanym pośrodku schronem.

 Bagno

Rezydencja śląskich rodów szlacheckich w Bagnie powstała w XVIII wieku na
fundamentach XIII wiecznej warowni rycerskiej. Wielokrotnie zmieniali się jej
właściciele. W 1905 roku , za kwotę 1,5 miliona marek, majątek w Bagnie kupił
wrocławski przemysłowiec i browarnik Georg Kissling. Po odrestaurowaniu
starego gmachu i dobudowie neobarokowej części, Kisslingowie przeprowadzili
się do Bagna z Wrocławia.

Po śmierci seniora rodu, jego syn sprzedaje tutejszy majątek
Śląskiemu
Towarzystwu Kredytowo-Ziemskiemu za pośrednictwem którego w 1939 roku
pałac trafia w ręce salwatorian. Zakonnicy urządzili tutaj studium filozoficznoteologiczne, potem nowicjat. Do dzisiaj znajduje się w Bagnie Dom Zakonny

Salwatorian i Seminarium Duchowne. Zwiedzimy część pałacu udostępnioną do
zwiedzania.

Powrót do Wrocławia ok. 18:00

CENA : 115 zł

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

Dla posiadaczy Wrocławskiej Karty Seniora – 110 zł

Wstępy płatne dodatkowo; 23 zł/os pieniądze będą zebrane podczas przerwy w
podróży
 Lubiąż opactwo – 20 zł/os
 Bagno Seminarium Duchowne – 3 zł/os
Będzie zorganizowany jednodaniowy obiad – proszę zgłaszać się przy zapisach –
32 zł/os –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 - Lubiąż ( 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

