,,Solidarność” ,,Glinika”
zwiedza zamki Dolnego Śląska
Udało się. 07.08 o godz. 6:00 z Gorlic wyrusza wycieczka na Dolny Śląsk. Na pokładzie
autokaru członkowie ,,Solidarności” ,,Glinik” oraz osoby im towarzyszące. Pierwszym
miejscem które zostało odwiedzone przez wycieczkowiczów był zamek w Mosznie.
Przepiękny zamek w średniowieczu należący do Zakonu Templariuszy, ostatnim
właścicielem zamku był Franz- Hubert. Jego rodzina do końca wojny mieszkała w zamku,
udała się jednak do Niemiec, gdyż nadciągała Armia Czerwona. Zamek ma 365 pomieszczeń
i 99 wież. Przepiękna architektura, a szczególnie budynek który z zewnątrz odzwierciedla
akcje filmu ,,Harry Potter”. Obok zamku mieści się 20 ha parku, szczególnie jest w nim
pięknie w maju kiedy to cały ogród wypełnia się zapachem kwitnących azalii
i rododendronów. Kolejnym punktem wycieczki była Twierdza Kłodzka. Twierdza obronna
dla Kłodzka z okresu XVII i XVIII wieku. Podczas II Wojny Światowej twierdza była filią
obozu Gross- Rosen. Część zdjęć do odcinka ,,Dom” z serii ,,Czterej Pancerni i Pies” kręcono
właśnie na tej twierdzy. Trasa podziemna obejmuje ok. 1 km Odbywają się również na jej
terenie imprezy rekonstruujące bitwy z okresu Wojen Napoleońskich.
Drugi dzień wycieczki rozpoczęliśmy od Zamku Książ mieszczącego się w Wałbrzychu –
trzeciego co do wielkości w Polsce. Wybudowany w latach 1288-1292 przez księcia
świdnicko- jaworskiego. Historia zamku i jego władców jest bardzo długa- można przeczytać
ją w Internecie. W 1941 roku władze III Rzeszy przejęły zamek przystępując do przebudowy
go w jedną z kwater Adolfa Hitlera. Pod zamkiem biegną olbrzymie tunele, szyb windowy
głęboki na 40 m. Po wojnie znalazł się on na terytorium Polski jednak bardzo splądrowany
przez wojska rosyjskie. W 1974 r rozpoczęto prace renowacyjne w podziemiach gdzie
znajduje się Dolnośląskie Obserwatorium Geofizyczne. Przepiękne komnaty, ogrody,
fontanny wraz z bajkową palmiarnią przyciągają rzesze turystów. Kolejnym punktem
wycieczki była sztolnia w Wolimiu. To olbrzymie korytarze podziemne wykute w skale prze
więźniów. Wg dokumentów najmłodszy więzień jaki zginął przy tej pracy miał 13 lat.
Miejsce przerażające dla jakże prawdziwych słów :,, ludzie ludziom zgotowali ten los”.
Z miejsca pamięci i zadumy udaliśmy się do Grodna. Przy bramie głównej powitała nas 500letnia lipa . Zamek wzniesiony z kamienia na szczycie rozległego wzgórza przez Bolka I.
Podczas wojny 30-letniej zamek został częściowo zniszczony przez Szwedów. Obecnie trwają
prace konserwatorskie, zamek jest pod opieką PTTK Wałbrzych.
Trzeci dzień poświęcony był na zwiedzanie Wrocławia. Rozpoczęliśmy od Panoramy
Racławickiej, następnie udaliśmy się do Ogrodu Japońskiego po drodze mijając Most
Grunwaldzki, Halę Tysiąclecia, Fontanny Wrocławskie. Podziwialiśmy przepiękne kamienice
starego miasta Wrocław, Katedrę, Ostrów Tumski – najstarszą zabytkową część Wrocławia.
Tak zakończyliśmy 3-dniowy pobyt na Ziemi Dolnego Śląska, bogatego w przepiękne
krajobrazy i bogatą architekturę.
Dziękujemy KM NSZZ ,,S” ,,Glinik” za zorganizowanie tej wycieczki. Wszystkich
zainteresowanych odsyłam do galerii zdjęć byście mogli również podziwiać Zabytki, które
my widzieliśmy z bliska.

