
                                                      

 

                                                                              

            
    

Podróżnik 
 zaprasza    

     Nieznane perły i miasta  Dolnego Śląska 
     Szklary Górne (kościół) – Pogorzelica (kościół) –  

       Jędrzychowice – pałac – Chocianów - Chojnów 

 
TERMIN:  30 lipca 2022, sobota  
WYJAZD:  godz.08:00 parking przy pl. Solidarności  
 

 Kościół pw św Piotra i Pawła - Szklary Górne 
Cenny przykład późnogotyckiej śląskiej architektury sakralnej. Obecny, 
murowany kościół, wzniesiony został na przełomie XV i XVI w. W latach 1524-

1654 kościół pełnił funkcję świątyni ewangelickiej. W tym czasie przebudowano 
wnętrze prezbiterium na mauzoleum rodów Schindel i Stössel. Wówczas 

ustawiono barokowy ołtarz główny, pochodzący z kościoła w Grębocicach, 
z obrazem przedstawiającym św. Piotra i Pawła. We wnętrzu zachowały się m.in. 
barokowy ołtarz główny z odsuwanym obrazem i figurą Matki Bożej, gotycka 

chrzcielnica z początku XVI w., manierystyczna polichromowana ambona, 
konfesjonał, organy w późnobarokowym prospekcie. Na filarach i ścianach 

bocznych umieszczono wiele obrazów i rzeźb, w prezbiterium umieszczono 
osiem renesansowych i barokowych całopostaciowych nagrobków których 
skupienie w jednym miejscu , w takiej ilości, robi wrażenie. 

 

    
 

 Pałac w Jędrzychowicach 
Obszerny pałac z charakterystyczną, wysoką wieżą. Autorem przebudowy 
wcześniejszego założenia i nadania pałacowi obecnego kształtu był hrabia 



Dietrich von der Recke-Vollmerstein (1903), fundator lokomotywy parowej, która 

jeździła na trasie Polkowice – Rudna Gwizdanów. Ostatnim właścicielem pałacu 
był baron von Mueffling, który opuścił go wraz z całą rodziną tuż przed 

nadejściem frontu w styczniu 1945 r. W otoczeniu pałacu znajdują się rozległe 
budynki gospodarcze, wśród nich dawna gorzelnia. Poznamy historię tego pałacu 
i plany jakie ma gmina wobec tego obiektu. Nie ma pewności czy będziemy mogli 

zajrzeć do wnętrza. 
 

 
 

 Kościół pw. św. Jacka w Pogorzelicy 
Świątynia w Pogorzeliskach została wybudowana z drewna w konstrukcji 

szachulcowej. Wewnątrz zachowały się charakterystyczne dla kościołów 
ewangelickich empory. W XVII wieku strop, ściany i podpory pokryto dekoracją 
malarską. Także na emporach wymalowano barwne sceny religijne. Po wojnie w 

latach 50-tych usunięto jeden rząd empor. Największą osobliwością tego kościoła 
jest  słup podtrzymujący strop świątyni. Ma formę palmy z ażurową koroną liści, 

natomiast pień pokryty jest łuskami. Wnętrze wywiera niesamowite wrażenie 
 

     
 



     
 

 Chocianów 
Chocianów jest jedną z najstarszych miejscowości Dolnego Śląska. Pod koniec 
XIII wieku książę świdnicko-jaworski Bolko I Surowy kazał zbudować tu zamek. 

Szybko obok zamku wyrosła osada którą nazywano Koczina. W XV wieku 
uruchomiono tutaj kuźnię żelaza dając początki późniejszym tradycjom 
odlewniczym. Gwałtowny rozwój miasta rozpoczął się dopiero w XIX wieku kiedy 

w 1854 Anton Schlittgen i Hasse zbudowali hutę żelaza „Maria”, bazującą 
początkowo na miejscowych, bardzo ubogich i niedużych złożach rud darniowych, 

a następnie na importowanych ze Szwecji wysokoprocentowych 
magnetytowych rudach żelaza. Ponad dziesięć lat później uruchomiono w mieście 
fabrykę armatur żeliwnych i kilka mniejszych zakładów.  

 

     

 
W czasie II wojny światowej chocianowska huta Maria była ważnym producentem 
lotniczego sprzętu zbrojeniowego. W związku z tym znajdowały się tutaj obozy 
pracy przymusowej zatrudniające więźniów różnych narodowości. W 1951 r. na 

bazie huty żelaza powstała Fabryka Urządzeń Mechanicznych CHOFUM, 
producent m.in. cylindrów papierniczych. Nadal jest to największy pracodawca w 

ponad ośmiotysięcznym obecnie mieście, zatrudniający około 400 osób. Wraz 
rozwojem gospodarczym, miasto piękniało. Ponieważ będzie to miejsce naszej 
przerwy obiadowej przespacerujemy się po rynku, zobaczymy ładnie 

odrestaurowane kamienice. Pośrodku wyjątkowo stoi kościół zamiast ratusza, 
natomiast sam ratusz znajduje się w jednej z bocznych uliczek.   

 Chojnów 
Chojnów istnieje już ponad 750 lat, ma długą historię i ciekawe zabytki które 
poznamy podczas spaceru. Centrum Chojnowa tworzy Rynek wraz z fontanną i 
figurą Tkacza. Wcześniejsze budowle niestety nie przetrwały. Obecny kształt i 

zabudowa mają ponad 250 lat. Chojnowski Rynek jest jednym z najdłuższych na 

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Anton_Schlittgen&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ruda_darniowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Magnetyt


Śląsku. Ma kształt rozciągniętego trójkąta. Chojnów w XIV wieku słynął z 

rzemiosła tkackiego. Rola sukiennictwa i tkactwa w grodzie nad Skorą była 
bardzo ważna, dlatego symboliczna postać Tkacza na Rynku przypomina o 

dawnych latach świetności miasta. 

 

   
                                          Rynek, pomnik Tkacza, zamek –Muzeum Regionalne 

 
Zobaczymy kościół św Apostołów Piotra i Pawła. Początki tej budowli były 
drewniane,  jego najstarsze części pochodzą z I połowy XIV wieku. Świątynia 
przez wieki była rozbudowywana. W 1452 roku w kościele został pochowany 

książę chojnowski Henryk X. Świątynia jest średniowieczną gotycką budowlą typu 
bazylikowego, przez mieszkańców potocznie nazywana Dużym Kościołem. Jest to 

największy tego typu obiekt w mieście oraz powiecie legnickim. Ciekawostką jest 
Droga Krzyżowa uzupełniona malowidłami z lat 60-tych. Zobaczymy tam 
Gagarina, czerwonoarmistę, Luthera Kinga, Armstronga. Malowidła wzbudziły 

kontrowersje wśród miejscowych notabli PZPR już pod koniec lat 60. Wówczas 
były prezentowane po raz pierwszy również w obecności przedstawicieli 

kościelnych. Krótko po tej uroczystości Emilia Próchnicka, ówczesna kierowniczka 
muzeum regionalnego, pod którego patronatem malowidło powstawało, została 
przeniesiona karnie do muzeum w Kamiennej Górze. Do dzisiaj można ją oglądać 

w stacji trzeciej, ubraną w spódnicę oraz żakiet i pomagającą podnieść się 
Jezusowi, gdy ten upada po raz pierwszy. Mało brakowało żeby malowidła zostały 

usunięte ale protest mieszkańców Chojnowa wstrzymał te decyzje jednak nie do 
końca jeszcze postanowiono ostatecznie czy zostaną. 

 

     
         Kościół pw Apostołów Piotra i Pawła                          Jedno z kontrowersyjnych malowideł 

 
Dotrzemy do kolejnego ważnego zabytku miasta – do zamku. Zamek zbudowany 
w drugiej połowie XIII wieku za czasów Henryka V. W XIII i XIV wieku był 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_legnicki


siedzibą kasztelanii.  W XVI wieku został przebudowany w stylu renesansowym 

dla księcia Fryderyka III przez włoskiego architekta Franciszka Paara. Z czasów 
jego przebudowy pochodzi portal z popiersiami księcia Fryderyka III i jego żony, 

jedno z najwybitniejszych dzieł śląskiego renesansu. Obecnie mieści się w 
zamku Muzeum Regionalne. Tutejsze wystawy  to bogate i różnorodne 
kolekcje pamiątek przeszłości. Można obejrzeć wiele ciekawych eksponatów. 

Zwiedzimy to muzeum. 
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 
Dodatkowo płatne bilety wstępu (pieniądze będą zebrane w autokarze 

 Szklary Górne  kościół – 2 zł/os 

 Pogorzeliska kościół – 2 zł/os  

 Chojnów Muzeum Regionalne – 2 zł/os 

Będzie zorganizowany obiad – proszę zgłaszać  się przy zapisach – 35 zł/os –rosół, 

pieczeń z karkówki, ziemniaki, surówka)- 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 -  Chojnów (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 
   
 

 

 

 

 



 


