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Wycieczka autokarowa   10.10.2015 r. (niedziela) 

Topacz, Galowice, Świdnica 

  

  

WWyyjjaazzdd  zz  JJeelleenniieejj  GGóórryy,,  uull..  TTeeaattrraallnnaa,,  ggooddzz..  77..0000..  

PPoowwrróótt  ddoo  JJeelleenniieejj  GGóórryy  ookkoołłoo  ggooddzz..  2200..0000..  

  

  

PPrrooggrraamm  wwyycciieecczzkkii::  

  

TTrraassaa  pprrzzeejjaazzdduu::  JJeelleenniiaa  GGóórraa  ––  SSttrrzzeeggoomm  ––  ŚŚllęęzzaa  ––  GGaalloowwiiccee  ––  ŚŚwwiiddnniiccaa  ––  JJeelleenniiaa  GGóórraa  

  

    

ŚŚllęęzzaa  ––  wwiieeśś  ww  ggmmiinniiee  KKoobbiieerrzzyyccee,,  zznnaajjdduujjee  ssiięę  ttuu  ssttaarraannnniiee  ooddrreessttaauurroowwaannyy  zamek Topacz z pierwotnie 

średniowieczną rycerską wieżą mieszkalną, znacznie przebudowany w XIX i XX wieku – obecnie hotel 

(wnętrza niedostępne). Zwiedzamy umiejscowione w dawnych zabudowaniach gospodarczych Muzeum 

Motoryzacji. Można tu obejrzeć ponad sto motocykli i kilkadziesiąt samochodów: przedwojenne modele 

aut BMW, Ford, Fiat czy Buick; popularne samochody z krajów Demokracji Ludowej takie jak 

Warszawa, Syrena, Skoda czy Wartburg; luksusowe samochody takich marek jak Rolls-Royce, Bentley 

czy Jaguar.  

  

    

  



GGaalloowwiiccee  --  w szachulcowym spichlerzu z 1730 roku mieści się Muzeum Powozów. W teatralnej 

scenografii na powierzchni 1000 m prezentowana jest kolekcja pojazdów zaprzęgowych. Składają się na 

nią m.in. karety, bryczki, omnibusy, wolanty, landolet, milord, victoria, polowiec, 10 przepięknych sań, a 

nawet konny wóz strażacki. Piękno, staranność wykonania, zapach oryginalnej skórzanej tapicerki sprzed 

150 lat i zapomniany błysk lakieru wywołują nieodmiennie podziw i zachwyt, a historie „opowiadane” 

przez powozy wzbudzają w nas chęć przeniesienia się do tej minionej epoki.  

    

    

 

  

ŚŚwwiiddnniiccaa  ––  nniieezzwwyykkllee  bbooggaattaa    hhiissttoorriiaa    ii  cciieekkaawwaa  aarrcchhiitteekkttuurraa  cczzyynnii  zz  nniieejj  jjeeddnnoo  zz  ppiięękknniieejjsszzyycchh  mmiiaasstt  

DDoollnneeggoo  ŚŚlląąsskkaa..  ZZnnaajjdduujjąą  ssiięę  ttuu  ddwwaa  nnaajjwwyyżżsszzeejj  kkllaassyy  zzaabbyyttkkii  ssaakkrraallnnee..  PPiieerrwwsszzyy  ttoo  wwppiissaannyy  nnaa  LLiissttęę  

ŚŚwwiiaattoowweeggoo  DDzziieeddzziiccttwwaa  KKuullttuurryy  UUNNEESSCCOO  nnaajjwwiięękksszzyy  ddrreewwnniiaannyy  kkoośścciióółł  EEuurrooppyy  ––  eewwaannggeelliicckkii,,  

bbaarrookkoowwyy  KKoośścciióółł  PPookkoojjuu  pp..ww..  ŚŚwwiięętteejj  TTrróójjccyy,,  ppoowwssttaałłyy  ppoo  wwoojjnniiee  ttrrzzyyddzziieessttoolleettnniieejj  nnaa  mmooccyy  pprrzzyywwiilleejjuu  

cceessaarrsskkiieeggoo..  WWyyjjąąttkkoowwoo  cceennnnyymmii  eelleemmeennttaammii  wwyyppoossaażżeenniiaa  kkoośścciioołłaa  ssąą  oołłttaarrzz  ii  aammbboonnaa  zzddoobbiioonnaa  sscceennaammii  

bbiibblliijjnnyymmii..  ZZee  wwzzggllęędduu  nnaa  wwiieellooppiięęttrroowwee  eemmppoorryy  wwnnęęttrrzzee  pprrzzyyppoommiinnaa  tteeaattrr..  

DDrruuggii  ttoo  kkaatteeddrraa  śśww..  ŚŚww..  SSttaanniissłłaawwaa  ii  WWaaccłłaawwaa,,  mmoonnuummeennttaallnnaa  ggoottyycckkaa  bbuuddoowwllaa  zz  eelleemmeennttaammii  

rreenneessaannssuu  ii  bbaarrookkuu  zz  ggóórruujjąąccaa  nnaadd  mmiiaasstteemm  110033  ––  mmeettrroowwąą  wwiieeżżąą..  WWee  wwnnęęttrrzzuu  pprrzzeeppiięękknnee  sskklleeppiieenniiaa  ii  



cceennnnee  wwyyppoossaażżeenniiee,,  nnaajjwwssppaanniiaallsszzee  ttoo  bbaarrookkoowwyy  oołłttaarrzz  ggłłóówwnnyy  ii  ppóóźźnnooggoottyycckkii  ttrryyppttyykk  zzee  sscceennąą  ZZaaśśnniięęcciiaa  

NNMMPP..  

ZZwwiieeddzzaanniiee  mmiiaassttaa  zzaakkoońńcczzyymmyy  nnaa  RRyynnkkuu  ––  RRaattuusszz,,  cczztteerryy  ssttuuddnniiee,,  kkoolluummnnaa  ŚŚwwiięętteejj  TTrróójjccyy,,  kkaammiieenniiccee  

mmiieesszzcczzaańńsskkiiee  zz  XXVVII--XXIIXX  ww..    

  

  

    

    

  

KKoosszztt  wwyycciieecczzkkii::  5555  zzłł    

  

ŚŚwwiiaaddcczzeenniiaa::    aauuttookkaarr,,  oobbssłłuuggaa  pprrzzeewwooddnniicckkaa,,  uubbeezzppiieecczzeenniiee  NNNNWW,,    na wstępy potrzeba 40 zł.  

    

Zapisy wraz z wpłatą  przyjmowane są w Oddziale PTTK „Sudety Zachodnie” 
Jelenia Góra  ul. 1-go Maja 86. tel. 075-7525851, email: pttk@pttk-jg.pl  
 

http://mini.tlen.pl/?cmd=compose&to=pttk@pttk-jg.pl

