
 

 
 

 

13-14. XII.2013 
 
07.00   WYJAZD AUTOKARU Z PARKINGU PRZY AQUAPARKU ULICA BOROWSKA 
WE WROCŁAWIU 
 
08. 00  PRZYJAZD DO ŚWIDNICY 

Kościół św. Trójcy (tzw. Kościół Pokoju) 

Najważniejszym zabytkiem Świdnicy jest wpisany na Listę dziedzictwa światowego kościół 
Pokoju. W Świdnicy mieści się też jedna z najwyższych w Europie i trzecia pod względem 
wysokości wieża w Polsce – wieża katedry św. Stanisława i św. Wacława mierząca aż 103 m. 
Ponadto w mieście mieści się kilka zabytkowych kościołów z różnych okresów 
architektonicznych. Oprócz zabytkowych kościołów w Świdnicy znajdują się nowoczesne 
świątynie oddane do użytku kilka bądź kilkanaście lat temu. 
Katedra świdnicka jest to stary gotycki kościół, jeden z głównych zabytków Świdnicy. 
Konsekrowany z bazyliki na katedrę25 marca 2004, wraz ze święceniami pierwszego biskupa 
świdnickiego – Ignacego Deca. Jest to największy kościół na terenie Dolnego Śląska. Witraż 
Kościoła jest także największy na terenie tego rejonu, zaś wieża mierzy 101,21 m i jest trzecią 
co do wielkości (po Licheniu i Częstochowie) wieżą w Polsce. 

Cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy 

Powstała ona z dawnej kaplicy cmentarnej, która została przebudowana i wyświęcona na 
cerkiew prawosławną. Cerkiew ma charakter krzyża nakrytego ośmioboczną kopułą. 
Wewnątrz na uwagę zasługuje ikonostas pochodzący z lat 70. XX wieku. Cerkiew mieści się 
przy ul. Waleriana Łukasińskiego 49 na terenie cmentarza komunalnego. Świątynia 
parafialna. 

Dawny spichlerz 



Dawny spichlerz mieści się przy ul. Kotlarskiej 16. Wcześniej znajdował się tutaj kościół 
Bożego Ciała. Kościół, ten został przerobiony z dawnej synagogi stojącej tu od 1380 roku 
najprawdopodobniej w roku 1453. Obecny budynek powstał po spaleniu kościoła w 1757 
roku. 

Młyn zbożowy 

Młyn zbożowy mieści się przy ul. Garbarskiej. Należał on do szpitala Krzyżowców, jest to 
najstarszy młyn w mieście, powstał już w 1283 roku. Istnieje tutaj zabytkowa elewacja z 
kartuszem z lwami, koroną, herbami cechowymi oraz wstęgą z wyrytymi datami 1568, 1843, 
1908. 

Wieża ciśnień 

Wieża ciśnień mieści się przy ul. Nauczycielskiej 3. Wybudowana w roku 1877 w wyniku 
wyeksploatowania starej wieży ciśnień przy pl. Ludowym. W latach 1902-1903 została 
przebudowana i podwyższona o jedno piętro. Na jej szczycie umieszczono zbiornik o 
pojemności 500 m³. 

Zakwaterowanie w pensjonacie kosówka w Karpaczu 

17 00 Wieczorek  mikołajkowy 
 

14 .XII  niedziela 
09 40 Wyjazd do Jagniątkowa 
 Muzeum Gerharta Hauptmanna w Jagniątkowie 
 Muzeum Miejskie „Dom Gerharta Hauptmanna” mieści się w willi niemieckiego pisarza i 
laureata nagrody Nobla z 1912 r. - Gerharta Hauptmanna w Jeleniej Górze - Jagniątkowie 
(dawniej Agnetendorf). 
Masywny, podobny do zamku dom będący architektonicznie mieszanką historyzmu i 
neorenesansu został zbudowany w latach 1900- 1901 według projektu berlińskiego architekta 
Hansa Grisebacha. Umiejscowiona na granitowej skale rezydencja zwana „Wiesenstein” 
(Łąkowy Kamień) otoczona parkiem o powierzchni ok. 1,6 ha. powstała w zamyśle jako 
willa widokowa, z której rozpościerał się widok na Karkonosze.  
 
Pisarz zamieszkiwał willę od roku 1901 aż do swej śmierci w roku 1946.  
Willa Wiesenstein była przez prawie pół wieku zarówno schronieniem i swoistym rodzajem 
refugium dla pisarza, jak i centrum życia kulturalnego i towarzyskiego dla wielu twórców, 
pisarzy, intelektualistów, artystów z kręgów karkonoskich i berlińskich, a także miejscem 
słynącym z cennych zbiorów sztuki. 
Po śmierci pisarza utworzono tu Ośrodek Wczasów Dziecięcych „Warszawianka”, który do 
roku 1997 przyjmował dzieci i młodzież na pobyty feryjne i zielone szkoły. Tuż po przełomie 
w 1989 roku, w myśl wspólnego oświadczenia Kanclerza Niemiec Helmuta Kohla oraz 
Premiera RP Tadeusza Mazowieckiego postanowiono o utworzeniu w tym miejscu muzeum 
poświęconego Nobliście.  
 
Willa działa obecnie jako Muzeum Miejskie „Dom Gerharta Hauptmanna” będące 
instytucją kultury Miasta Jeleniej Góry.  



Muzeum promujące wielokulturowy charakter dziedzictwa regionu Dolnego Śląska statutowo 
realizuje działania związane z pracą muzealną: gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie 
do celów naukowych i edukacyjnych zbiorów związanych z twórczością literacką  
G. Hauptmanna a także literaturą i historią materialną Śląska. W ramach działalności 
naukowo –oświatowej prowadzone są badania nad literaturą i historią Śląska, organizuje się 
międzynarodowe warsztaty, sympozja i konferencje naukowe charakterze literackim, 
teatralnym, muzealnym oraz historycznym a także inne imprezy kulturalne, koncerty i 
odczyty, wieczory autorskie. Działalność muzeum wzbogaca specjalistyczna biblioteka  
z czytelnią, gdzie między innymi wśród wielu ciekawych pozycji literatury niemieckiej, 
śląskiej znajdują się cenne pierwsze wydania dzieł Hauptmanna, zdjęcia, archiwalia, 
opracowania naukowe i monografie na temat pisarza. 
 
Na parterze willi mieści się niewielki sklepik z wydawnictwami.  
 
czynne: przez cały rok od wtorku do niedzieli: od 1.10 -30.04 w godz. od 9.00-16.00 
natomiast w sezonie letnim tj. od 1.05-30.09 w godz. od 9.00 -17.00.  
ceny biletów: normalny – 6 zł, ulgowy (dzieci, uczniowie, studenci) – 3 zł 
Oprowadzanie w języku polskim – 25 zł ; w języku niemieckim – 40 zł 
 
 Muzeum Miejskie „Dom Gerharta Hauptmanna” 
ul. Michałowicka 32, 58-570 Jelenia Góra 
tel. 75 755 32 86, fax 75 755 63 95 

 Sosnówka przemarsz na górę Grodna 
Grodna (506 m n.p.m.) – wzniesienie w południowo-zachodniej Polsce, w południowej 
części Wzgórz Łomnickich, w środkowej części Kotliny Jeleniogórskiej.

Wzniesienie położone w środkowej części Kotliny Jeleniogórskiej, w południowej części 
Wzgórz Łomnickich, około 1,1 km na wschód od centrum miejscowości Marczyce. 
Grodna jest najwyższym wzniesieniem Wzgórz Łomnickich, górującym od wschodniej strony 
nad miejscowością Marczyce, a od południa nad Sosnówką na Wzgórzach Łomnickich. 
Wyrasta w kształcie niewielkiej, wyraźnie zaznaczonej kopuły, z lekko stromymi zboczami, 
w niewielkiej odległości od zbiornika Sosnówka, położonego po południowo zachodniej 
stronie. Powierzchnia szczytowa jest wyraźnie zaznaczona, a najwyższy punkt wzniesienia 
jest łatwo rozpoznawalny. Położenie wzniesienia, kształt i wyraźnie podkreślona część 
szczytowa, czynią wzniesienie rozpoznawalnym w terenie. 

Grodna łączy się z mniejszymi wzniesieniami Wzgórz Łomnickich, takimi jak: Gaik, Wrona, 
Czubek, Kopki (Skalista). 

U podnóża wzniesienia, po południowo zachodniej stronie, położony jest zbiornik wody 
pitnej "Sosnówka". 

Podłoże wzniesienia zbudowane z granitów karkonoskiego i uformowane w wyniku ich 
selektywnego wietrzenia. Na północnych i zachodnich zboczach poniżej szczytu występują 
okazałe granitowe skałki o 15-to metrowej wysokości z kociołkami wietrzeniowymi: 
"Urwisko" oraz "Skalna Ściana" w kształcie muru skalnego o ponad 30-metrowej długość z 
naturalnym oknem skalnym. 



Całą powierzchnie szczytową oraz górne partie zboczy porasta las liściasty z domieszką 
drzew iglastych. Pozostałą część zboczy wzniesienia zajmują łąki 
Przez szczyt wzniesienia prowadzą szlaki turystyczne. 

    żółty – prowadzący z Jeleniej Góry do Sosnówki. Przez Grodną przebiega szlak  
    niebieski z Marczyc.  

 Ze skałki Urwisko położonej pod szczytem, przy niebieskim szlaku rozciąga się ponad 
zbiornikiem wodnym Sosnówka panorama na Grabowiec i Karkonosze oraz okoliczne 
wzniesienia i miejscowości.  

  
Ruiny Zamku księcia Henryka na szczycie Grodnej 

 Wzniesienie zaliczane jest do Korony Sudetów Polskich.  
 Na szczycie wzniesienia książę von Reuss z Nowego Dworu koło Kowar w 1806 r. 

wybudował punkt widokowy i alejki spacerowe obsadzone drzewami i krzewami 
ozdobnymi.  

 W 1 połowie XIX wieku książę von Reuss zbudował na Grodnej romantyczną 
budowlę w formie ruiny gotyckiego zamku (niem. Heinrichsburg) z okrągłą wieżą 
widokową z blankami i dwiema izbami, pełniącymi funkcję schronu myśliwskiego. 
Jest to pseudogotycka baszta obronna, która w XIX w. stanowiła modne, romantyczne 
urozmaicenie krajobrazu.  

 W 1816 r. Grodną odwiedziła księżna Izabela Czartoryska, bawiąca na kuracji w 
Cieplicach. Fakt ten opisała w swym dzienniku z podróży Dyliżansem przez Śląsk 
(wyd. w 1968 r.).  

Sosnówka Dolna ↔ Grodna 

 0:40 h 2.3 km 128 m 16 m   

Wyjazd do Wrocławia godz 17.00  koszt 90 zł 

świadczenia: przejazd autokarem na wszystkich trasach nocleg w Karpaczu ubezpieczenie 
NW.


