Podróżnik
zaprasza
Henryków - Ziębice
TERMIN: 19 marca 2022, sobota
WYJAZD: godz. 07:00 parking pl. Solidarności (okolice pl. Jana
Pawła II)

 Opactwo cystersów w Henrykowie
Zespół klasztorny zakonu cystersów został ufundowany w 1222 roku przez
kanonika wrocławskiego Mikołaja jako filia opactwa w Lubiążu. Pierwsi zakonnicy
przybyli w 1227 roku i pozostali tutaj aż do 1810 roku. W henrykowskim
klasztorze powstała w XIII wieku księga Henrykowska w której treści zawarto
pierwsze zdanie w języku polskim. Po kasacie zakonu zespół poklasztorny z
wyjątkiem kościoła przekształcono w książęcą rezydencję do 1945 roku. Po II
wojnie światowej część klasztoru była początkowo używana jako ośrodek
kolonijny a od 1965 przeszła na własność Przedsiębiorstwa Hodowli Roślin i
Nasiennictwa. Obecnie mieści się tu Metropolitarne Wyższe Seminarium
Duchowne z Wrocławia.

Centralnym obiektem w Opactwie jest kościół Wniebowzięcia NMP i Św. Jana
Chrzciciela, pochodzący z XIII wieku, a rozbudowywany w kolejnych wiekach.
Świątynia reprezentuje wspaniały, barokowy wystrój wnętrz, zwłaszcza słynne
"stalle henrykowskie". Przed świątynią stoi efektowna kolumna Świętej Trójcy z
XVII wieku. Piękny, barokowy klasztor a zwłaszcza pałac opata - późniejsza
siedziba książęca, reprezentuje wspaniałe barokowe wnętrza. Przy klasztorze
znajduje się pozostałość tarasowego ogrodu włoskiego i ogród opacki, w
którego centrum stoi dawny pawilon letni opatów, a z boku dawna oranżeria.

Zachował się również fragment XVII-wiecznego muru obronnego z barokowymi
bramami: Dolną i Górną. Zwiedzimy zabytkowe wnętrza.

 Ziębice
Ziębice to urocze miasteczko z burzliwą, prawie 800-letnią historią, której
świadectwem są cenne zabytki architektury i zachowana średniowieczna
starówka wyznaczona linią murów obronnych. Rozkwit miasto przeżywało pod
panowaniem władców piastowskich. W XV-XVI w. jako stolica samodzielnego
Księstwa Ziębickiego liczyło ok. pięć tysięcy mieszkańców i było piątym co do
wielkości miastem Śląska. W XIX w. stało się znaczącym ośrodkiem
przemysłowym (fabryka konserw, zakłady ceramiczne, cukrownia, browar).
Ziębice zachowały historyczny układ urbanistyczny z centralnym rynkiem oraz
szczątkowo zachowanymi murami obronnymi.

Ratusz

Brama Paczkowska

Ratusz
Obecny budynek ratusza stojący pośrodku Rynku liczy zaledwie ponad 120 lat. Z
dawniejszego pozostała jedynie renesansowa wieża z 1561 r.

Brama Paczkowska
Jedyna zachowana z pięciu bram miejskich, pochodząca, jak obwarowania
miejskie z przełomu XIII i XIV wieku . W obecnym kształcie istnieje od 1491
roku. Stanowiła bramę wjazdową do miasta od strony Paczkowa. Pozostałe
bramy zostały wyburzone w latach 1780 – 1850, nosiły nazwy: Grodzka, Nyska,
Wrocławska i Tkacka.

Bazylika Mniejsza, Kościół św. Jerzego, Sanktuarium
Męki Pańskiej
Najstarszy zabytek miasta, powstały z połączenia hali dwunawowej
wczesnogotyckiej z XIII wieku i trójnawowego prezbiterium późnogotyckiego z
przełomu XV/XVI wieku. Późniejsze przebudowy kościoła nie zatarły pierwotnego
wyposażenia i w efekcie mamy sąsiedztwo elementów gotyckich, renesansowych,
barokowych i rokoka. Takie dwunawowe hale spotyka się we Francji – to kościoły
dominikanów w Paryżu, Tuluzie i Agen – oraz w Austrii. A i tam są rzadkością.
Natomiast na Śląsku ziębicka świątynia jest jedyna w swoim rodzaju. Zwiedzimy
wnętrze bazyliki.

Park Miejski i pomnik Orła Piastowskiego
Park Miejski w Ziębicach założony został w latach 1898 - 1900 na terenach
uzyskanych przez Towarzystwo Upiększania Ziębic od miejscowej fabryki
ceramicznej, a następnie powiększony o obszary przekazane jako darowizna
przez miasto oraz m.in. właściciela ziemskiego Juliusza Schottländera. W latach
1903 -1905 wybudowano w parku wieżę ciśnień, będącą równocześnie punktem
widokowym nazywaną „Zamkiem wodnym”, z którego wypływa sztucznie
stworzony „dziki potok”, wpadający po licznych małych kaskadach do stawu przy
głównym wejściu do parku. Elementem górującym nad parkiem i całym miastem
jest Pomnik Orła Piastowskiego odsłonięty uroczyście 12 października 1971 r.
Ogromna figura orła jest największą ceramiczną rzeźbą w Europie – została
wykonana wg. projektu i pod nadzorem Tadeusza Tellera w miejscowych
zakładach ceramicznych. U stóp pomnika znajdują się tablice upamiętniające
pola bitewne II wojny światowej, na których ginęli Polacy, a pod tablicami
umieszczono urny z ziemią z tych pól. Spod orła rozciąga się piękny widok nie
tylko na Ziębice ale również na okolicę.

Pomnik Orła Piasowskiego

Zamek Wodny

Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego
W ratuszu ma swoją siedzibę nietypowe, jedyne w Polsce muzeum - Muzeum
Sprzętu Gospodarstwa Domowego. Istnieje od 1931 roku, kiedy w 1937 r. Marta
Schlaffke – Langer wdowa po pochodzącym z Ziębic malarzu, profesorze Szkoły
Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, Josephie Langerze, przekazała miastu jego
bogatą kolekcję antykwaryczną i malarską, która stanowi największy skarb
muzeum. Początkowo miało ono charakter regionalny, ale w 1972 roku przyjęło
specjalizację w zakresie sprzętu gospodarstwa domowego. Jednak zbiory
ziębickiego muzeum są bardzo różnorodne.. Na szczególną uwagę zasługuje
największa w Europie kolekcja żelazek obejmująca swoim zakresem cztery
stulecia od XVII do XX w. Zobaczymy tu również naczynia kuchenne i stołowe,
sztućce, świeczniki i lampy olejowe i naftowe, zegary oraz mechaniczny sprzęt
gospodarstwa domowego jak: pralki, magle, chłodziarki oraz wiele innych
używanych niegdyś w gospodarstwach domowych przedmiotów codziennego
użytku.

Powrót do Wrocławia ok. godz. 19:00

CENA : 95 zł/os.

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

Dla posiadaczy Wrocławskiej Karty Seniora – 90 zł
Wstępy płatne dodatkowo; pieniądze będą zebrane podczas przerwy w podróży
 Henryków zwiedzanie pałacu opata i kościoła – 17zł/os
 Ziębice Muzeum Gospodarstwa Domowego – 8 zł/os
 Ziębice bazylika – 5 zł/os

W restauracji zjemy zorganizowany obiad – 35 zł/os (zupa + pieczeń, ziemniaki,
surówka) chętni proszę się zgłaszać przy zapisach płatne 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, wycieczkipodroznik@op.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 – Henryków (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

