Podróżnik
zaprasza
Wielkopolska
Szlakiem Adama Mickiewicza i nie tylko
Pałace Racot, Kopaszewo i Turew – Opactwo benedyktynów w
Lubiniu – Cichowo Skansen Filmowy
TERMIN: 2 lipca 2022, sobota
WYJAZD: godz.07:00 parking przy pl. Solidarności

 Racot – pałac prezydentów
Pałac w Racocie wzniósł pod koniec XVIII wieku Dominik Merlini, twórca
warszawskich Łazienek. Właściciel, książe Antoni Jabłonowski gościł tutaj księcia
Józefa Poniatowskiego, Tadeusza Kościuszkę, zaglądał tu Józef Wybicki. Pod
koniec XVIII wieku pałac został sprzedany późniejszemu królowi Niderlandów,
Wilhelmowi Orańskiemu, który zmuszony do abdykacji, zamieszkał właśnie tutaj.
Potem właścicielami zostali książęta weimarscy. Po I wojnie światowej Racot
przeszedł na własność Skarbu Państwa z przeznaczeniem na siedzibę
urzędującego Prezydenta. Od 1928 roku przy pałacu mieści się znana, nie tylko w
Polsce, Państwowa Stadnina Koni specjalizująca się w hodowli konia
wielkopolskiego.

Pałąc w Racocie

Prezydencka łazienka

Powóz Paderewskiego

Chętnie przyjeżdżali tu prezydenci Stanisław Wojciechowski i Ignacy Mościcki.
Zwiedzimy wnętrza z bogatą sztukaterią, malarskimi dekoracjami, okrągłymi
piecami, kominkami z czarnego marmuru i stylowymi meblami. Dziś w obiekcie
mieści się hotel i restauracja.

 Turew*

Pałac w Turwi - obecnie stacja badawcza PAN. Barokowy pałac z dobudowaną w
XIX wieku neogotycką kaplicą. Obiekt pochodzi z lat 1760-70 i jest otoczony
parkiem krajobrazowym. Najbardziej znanym gospodarzem Turwi był gen.
Dezydery Chłapowski, uczestnik wojen napoleońskich i powstania listopadowego,
ale przede wszystkim doskonały rolnik, autor podręcznika o rolnictwie. W swoim
gospodarstwie stosował najnowsze zdobycze wiedzy rolniczej. Obejrzymy
dostępne sale w pałacu, wysłuchamy historii *Wnętrza zwiedzimy w miarę
dostępności – placówka PAN jest w trakcie likwidacji.

 Pałac w Kopaszewie
W 1781 roku dobra kopaszewskie przejął Ludwik Skórzewski, szambelan
królewski. Z jego inicjatywy zbudowana została w Kopaszewie nowa siedziba –
piękny klasycystyczny pałac. Po jego śmierci Kopaszewo objął syn Antoni, który
gospodarował tu wraz z matką. Na ich zaproszenie kilkakrotnie gościł w
kopaszewskim pałacu między sierpniem 1831 roku a styczniem 1832 Adam
Mickiewicz. Tradycja głosi , że w Kopaszewie powstawały fragmenty Pana
Tadeusza. W 1868 gościła tu również Helena Modrzejewska. W kopaszewskim
pałacu znajdowały się niegdyś bogate zbiory, wśród nich obszerna biblioteka,
galeria obrazów z serią malowideł pędzla Bacciarellego, liczne obrazy autorstwa
Brandta, Juliusza Kossaka, Wyczółkowskiego i Fałata oraz portrety rodzinne.
W domu tym przywiązywano też szczególną wagę do narodowych akcentów w
ubiorze, do wystroju wnętrz, tradycji świątecznych, a także staropolskich potraw.
Większość pałacowych zbiorów zaginęła podczas drugiej wojny światowej. Po
wojnie pałac przeszedł na własność skarbu państwa. Obecnie w pałacu mieszczą
się biura Hodowli Roślin Danko, prywatne mieszkania oraz izby pamięci: Adama
Mickiewicza, Heleny Modrzejewskiej i rodziny Chłapowskich które odwiedzimy.

Pałac w Turwi i widoczna kaplica pałacowa

Pałac w Kopaszewie

 Cichowo skansen filmowy Soplicowo
Skansen filmowy Soplicowo powstał w 1999 roku z elementów scenografii
stworzonej na potrzeby ekranizacji Pana Tadeusza w reżyserii Andrzeja Wajdy.
Podczas otwarcia skansenu obecni byli Andrzej Wajda, scenograf Alan Starski,
aktorzy Grażyna Szapołowska, Alicja Bachleda-Curuś, Marek Konrad oraz
prodcent Lew Rwin. Skansen tworzą oryginalne budowle filmowe: lamus,
wozownia, stajnia, stodoła, kurnik i spichlerz przeniesione w to miejsce i
odbudowane aby spełniały funkcje kulturalne i turystyczne. Na terenie skansenu
odbywają się corocznie wystawy i imprezy plenerowe organizowane przez
Krzywińskie Towarzystwo Kulturalne, poświęcone Mickiewiczowi, polskiej
twórczości filmowej i kultywowaniu staropolskich tradycji. Dopełnieniem filmowej
scenografii stał się otwarty w 2011 roku Dwór Sopliców.

 Opactwo benedyktynów w Lubiniu
Benedyktyni zostali sprowadzeni do Lubinia ok. 1070 r., prawdopodobnie
przez Bolesława Śmiałego. Przybyli z opactwa w Leodium w Belgii.
Rozpoczęto wówczas budowę monumentalnej trójnawowej świątyni o
długości 50 m i szerokości 34 m. Budowa została przerwana w nieznanych
okolicznościach, jej pozostałością są dziś kamienne fundamenty i
fragmenty murów. Pół wieku później wzniesiono z kamienia mniejszą,
jednonawową świątynię i przylegający do niej budynek klasztorny. Na
początku XIII w. dobudowano do północnej ściany prezbiterium kaplicę
grobową. Według tradycji pochowany w niej został książę Władysław
Laskonogi. W 1834 r. władze pruskie zlikwidowały klasztor. Bogate zbiory
biblioteczne wywieziono do Berlina. W 1847 r. dokonano rozbiórki większej
części budynku klasztornego. Benedyktyni wrócili do Lubinia w 1923 roku.

Kościół Narodzenia NMP
Jest budynkiem jednonawowym, wzniesionym na planie krzyża, z
prostokątnym prezbiterium i dwoma kaplicami tworzącymi transept. Na
ścianach i sklepieniach znajduje się barokowa polichromia figuralna z 1.
poł. XVIII w. Z tego samego czasu pochodzi bogata dekoracja stiukowa.
Niezwykle bogate jest barokowe i rokokowe wyposażenie wnętrza. W
przylegającej do prezbiterium niewielkiej kaplicy znajduje się barokowy
nagrobek Sługi Bożego Bernarda z Wąbrzeźna. Budynek klasztorny

przylega do kościoła od strony północnej. Na dziedzińcu, otoczonym
murem z końca XVIII w., rośnie największy w Wielkopolsce kasztanowiec.
Przy klasztorze działa Ośrodek Medytacji Chrześcijańskiej, benedyktyni
prowadzą też "Dom Gości" oraz produkują likier ziołowy "Benedyktynka",
który znakomicie poprawia nastrój i samopoczucie, a prowadzącym
nerwowy tryb życia przynosi błogi sen.
Odwiedzimy znajdujący się przy klasztorze benedyktyński sklepik z
pamiątkami, ziołami i nalewkami benedyktyńskimi.
Powrót do Wrocławia ok. 20:00

CENA : 160 zł

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

Dla posiadaczy Wrocławskiej Karty Seniora – 155 zł

Wstępy płatne dodatkowo – pieniądze będą zebrane w autokarze
 Pałac Racot – 10 zł/os
 Opactwo w Lubiniu – 5 zł/os
 Cichowo Skansen Filmowy – 6 zł/os
Będzie zorganizowany obiad – proszę zgłaszać się przy zapisach – 35 zł/os – 1 danie
pieczeń, 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, 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 - Wielkopolska 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

