Dolny Śląsk
1. Jawor. Ewangelicki Kościół Pokoju w Jaworze jest największą drewnianą budowlą o
funkcjach religijnych na świecie. W roku 2001 został wpisany na listę światowego
dziedzictwa UNESCO. Wewnątrz, po stronie północnej i południowej wzniesiono po cztery
kondygnacje empor z obrazami ilustrującymi Stary i Nowy Testament oraz pejzaże z
zamkami i tarcze heraldyczne. Kościół może pomieścić 6 tys .osób. Ławki ustawiono tak,
by wierni nie siedzieli tyłem do władcy. Kościół zachwyca swoim pięknem i wyjątkowością.

2. Pałac Łomnica. Barokowy pałac z 1720 roku należał do rodziny von Küster od 1835 r.
do 1945 r. jako majątek rycerski. Po II wojnie światowej powstał tu PGR. W latach tych
cały kompleks ulegał degradacji. W 1991 roku majątek przejęli potomkowie
przedwojennych właścicieli, którzy podnieśli tę perełkę z kompletnej ruiny. Łomnica stała
się ważnym ośrodkiem kulturotwórczym, który zachwyca bogatą historią i wyjątkowym
urokiem. W pałacu mieści się muzeum, a zwiedzać można parter i pierwsze piętro, na
drugim mieszkają właściciele. W Małym Pałacu, tzw. Domu Wdowy znajduje się hotel i
restauracja. Pięknie odnowione wnętrza nie tylko zwiedzamy, ale możemy wszystkiego
dotknąć. Jest to okoliczność niezwykła jak na muzeum.

3. Wieża książęca w Siedlęcinie. Średniowieczna mieszkalna wieża księcia
jaworskiego Henryka I, która w późniejszym okresie stała się siedzibą rycerską jest jedną z
największych wież tego typu w Europie Środkowej. Zachowały się w niej najstarsze w
Polsce drewniane stropy, natomiast w Wielkiej Sali na II piętrze podziwiać można jedyne
na świecie średniowieczne malowidła, na których widnieje legenda o sir Lancelocie z
Jeziora – jednym z legendarnych rycerzy Okrągłego Stołu.

4. Kościół Podwyższenia Krzyża (Łaski) w Jeleniej Górze. Świątynia
powstała jako dowód łaski katolickiego cesarza Austrii dla śląskich ewangelików. Wnętrze
wyposażone zostało w trzy kondygnacje empor. Ołtarz wraz z organami tworzą pięknie
zdobioną formę architektoniczną. Instrument ufundowany został przez bogatego
mieszczanina Menzla. Wyposażenie uzupełniają wykuta z piaskowca ambona i marmurowa
chrzcielnica. Park wokół kościoła to teren dawnego cmentarza. Zachował się zespół
osiemnastowiecznych kaplic grobowych, w których chowano bogatych mieszczan i ich
rodziny.

5.Cieplice.Uzdrowisko najstarsze i najcieplejsze. Pałac Schaffgotschów, Dom Zdrojowy,
Teatr, Kościół Zbawiciela.

6.Jelenia Góra. Rynek, Baszta Grodzka i Zamkowa, Wzgórze Bolesława Krzywoustego,
kaplica Św. Anny i Brama Wojanowska, Deptak przy ul.1 Maja. Centralne miejsce zajmuje
XVIII-wieczny ratusz połączony galerią z rzędem kamieniczek.

7.Karpacz. Świątynia Wang, Deptak, „Nowa Królowa Karkonoszy”-nocleg.

Dolny Śląsk to region niezwykły o bogatej historii. Trudno to opisać w kilku słowach.
Dlatego moja relacja jest taka oszczędna. To co zobaczyliśmy na pewno wywarło na nas
duże wrażenie i pozostanie w naszej pamięci na długo. Myślę, że sprawił to Duch Gór, by
nasze wyprawa była tak udana. Trochę poskąpił nam słońca i ciepła. Może następnym
razem pogoda będzie nam sprzyjać.

Wycieczka dofinansowana ze środków Gminy Miasto Krosno.
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