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 zaprasza    

 

                               Oleśnica i mur berliński 
   Sosnówka – największa na świecie kolekcja fragmentów muru  

                                      berlińskiego 
       
TERMIN:  18 marca 2023, sobota  
WYJAZD:  godz.08:00  pl. Solidarności (duży parking przy placu 

Solidarności – okolice pl. Jana Pawła II) 
 

Zamek książęcy w Oleśnicy jest najcenniejszym zabytkiem 

architektonicznym miasta, jednym z największych i najlepiej zachowanych 
zamków na Dolnym Śląsku. Jednocześnie najmniej znanym. Początkowo w 

miejscu zamku wybudowano w XIII wieku gród obronny który doskonale chronił 
przed wrogami i niespodziewanymi gośćmi. W XVI w. warownię przebudowano ze 

stylu gotyckiego na renesansowy i takiego  możemy podziwiać go do dziś. 
Najstarszym zachowanym elementem zamku książęcego jest wieża – kilkakrotnie 
przebudowywana. W późniejszym czasie została zwieńczona majestatycznym 

hełmem. Gospodarze zamku zmieniali się wielokrotnie – od Piastów, czeski ród 
Podiebradów, aż po Wirtembergów, Welfów, wreszcie Hohenzollernów. 

 

         
 



Obecnie zamek użytkowany jest przez Centrum Kształcenia i Wychowania 

Ochotniczych Hufców Pracy. Udostępnia ono obiekt do imprez plenerowych i 
okolicznościowych, sesji zdjęciowych oraz zwiedzania. Część obiektu funkcjonuje 

jako hotel  oraz internat dla młodzieży. Zwiedzimy zamek, część pałacową i 
dziedziniec. Od przewodniczki usłyszymy wiele ciekawych historii o zamku i jego 
dawnych mieszkańcach. Przygotujmy się na 1,5 godzinne zwiedzanie. 

 

   
 

  
 

Bazylika Św. Jana Apostoła  w Oleśnicy 
Bazylika Mniejsza pw. św. Jana Apostoła w Oleśnicy jest jedną z najstarszych 
świątyń śląskich. Prawdopodobnie istniała w formie kaplicy już w XII wieku jako 
budowla drewniana.  

 

  
 
Po raz pierwszy kościół był wzmiankowany w 1230 r. Po zamieszkaniu książąt w 
zamku, sąsiadujący z nim kościół parafialny stał się "zamkowym", czyli świątynią 

książąt oleśnickich, przy udziale których był rozbudowany. Z początkiem XVIII w. 



dobudowana została kaplica stanowiąca mauzoleum książąt oleśnickich. Kościół 

ma bardzo cenny wystrój, opowie nam o tym miejscowy przewodnik. 

Następnie odbędziemy spacer po Oleśnicy - zawitamy do rynku, 

spotkamy się z „Dziewczynką z różą”, dowiemy się dlaczego miasto promuje się 
jako Miasto Róż. Zajrzymy także do kościoła Świętej Trójcy. Świątynię tę w stylu 

barokowym wybudowano mimo oporu księcia oleśnickiego Karola Fryderyka, 
dzięki wstawiennictwu i dofinansowaniu cesarza Karola VI. Obejrzymy Bramę 

Wrocławską i zachowane fragmenty murów obronnych, cerkiew która była kiedyś 
kościołem rzymsko-katolickim (wejście w miarę dostępności), posłuchamy wielu 
ciekawostek. 

 

 
 

Następnie zrobimy sobie przerwę obiadową. Przejazd do Sosnówki 
 

Sosnówka – największa na świecie kolekcja fragmentów 
muru berlińskiego 
Prawie 170 kilometrów muru dzieliło od 1961 do 1989 roku Berlin. Próby jego 

przekroczenia skończyły się dla 136 osób śmiercią. Mur stał się symbolem nie 
tylko podziału Berlina i Niemiec, ale całej Europy. Resztki muru, ogromne 

betonowe segmenty, trafiły na budowy autostrad, silosów, czy chlewów. Mur był 
czymś bezwartościowym, czego należało się jak najszybciej pozbyć. Niektóre 
fragmenty, za śmieszne pieniądze, kupili domorośli i perspektywicznie myślący 

przedsiębiorcy. Potem, kiedy okazało się, że mur stał się dla zagranicznych 
turystów kultowy, zaczęli sprzedawać jego okruchy. Niektórzy zbili na tym 

majątek. Oryginalny i znienawidzony mur zniknął z ulic Berlina. Jego niewielkie 
fragmenty ocalały w paru tylko miejscach. Pojedyncze segmenty są   rozsiane po 
całym świecie -  w Watykanie, Stanach Zjednoczonych, Korei, czy Japonii. Ale 

największa na świecie prywatna „kolekcja” oryginalnych płyt betonowych z 
których składał się mur znajduje się na Dolnym Śląsku, we wsi Sosnówka. Kto 

jest właścicielem, jak doszło do powstania tego zbioru – dowiemy się na miejscu. 
 

 
 
 

http://wiadomosci.wp.pl/query,berlin,szukaj.html


 

  
 

 
 

Powrót do Wrocławia – godz. 17:00 
 

CENA :  110 zł (w tym przejazd autokarem, przewodnicy, ubezpieczenie, zestaw 

słuchawkowy, podatek VAT). Cena nie obejmuje wstępów i obiadu. 
Wstępy płatne dodatkowo;  

 Zamek w Oleśnicy – 30 zł/os 

 Bazylika w Oleśnicy – 17 zł (wstęp i oprowadzanie) 

 Sosnówka fragmenty muru berlińskiego teren prywatny – 3 zł/os 

Będzie zorganizowany obiad – proszę zgłaszać  się przy zapisach – 40 zł/os –rosół,  

pieczeń, ziemniaki, surówka, woda)- pieniądze będą zebrane w autokarze. 

 

ZASADY UCZESTNICTWA  W WYCIECZCE 
 Zapisy na wycieczkę przyjmowane są; 

-  telefonicznie lub smsem 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 -  Oleśnica - 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. 

mailto:wycieczkipodroznik@wp.pl


 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 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 


