
Monachium i Garmisch Partenkirchen 
W zimowy dzień 23 stycznia 2023r. w letnią podróż po Bawarii zabrali nas Halina i Marian Kowalikowie. Obszerna opowieść połączona z prezentacją zdjęć 

przeniosła nas do Monachium, stolicy Bawarii, miasta które powstało przy zamku i klasztorze, a jest znane jako świątynia piwa. Wirtualną podróż zaczynamy od 

wejścia Bramą  Karola na centralny plac miejski Marienplatz ze złotą kolumną maryjną z czterema cherubinami symbolizującymi zwycięstwo nad klęskami głodu, 

wojny, plag i herezji. Poznajemy najważniejsze zabytki miasta,skupione wokół placu: Nowy Ratusz ze stu metrową fasadą, bogatą elewacją przedstawiającą historię 

Bawarii, Stary Ratusz , w którym jedno z przemówień Goebbelsa stało się zaczątkiem tzw. Nocy Kryształów, kościół św. Ducha – najstarszą świątynię miasta, 

kościół św Piotra z 8-ma dzwonami, Katedrę NMP Frauenkirche – główny kościół z licznymi ołtarzami z dziełami Jana Polaka, malarza z Krakowa, kościół św. 

Nepomucena, perłę rokoko. Po dotarciu do wschodniej bramy Isator oglądamy Hofbrauhaus – historyczny browar z najsłynniejszą piwiarnią na świecie, Stary Dwór 

– zespół średniowiecznych budowli z „Małpią Wieżą”, Rezydencję z 10 dziedzińcami, będącą siedzibą królów Bawarii,  kościół Teatynów, zakonu Kleryków 

Regularnych, renesansowy kościół św Michała. Poza miastem znajduje się dawna, letnia rezydencja Wittelsbachów, Pałac Nymphenburg zwany zamkiem nimf, 

jedno z najpiękniejszych miejsc w Europie. Nie możemy pominąć muzeum i centrum wystawowego BMW obok Parku Olimpijskiego, sportowego miasta, gdzie w 

1972r. „orły Górskiego” zostały mistrzami olimpijskimi. Przenosimy się do znanego, pielgrzymkowego miasteczka Altoting z zabytkową Kaplicą Łask i figurką 

Czarnej Madonny, patronki Bawarii. W drodze do Garmisch Partenkirchen poznajemy Ettal, miejscowość w Alpach Niemieckich z barokowym kompleksem 

klasztornym. Popularne GA-PA to miejscowość u stóp najwyższego szczytu Niemiec, Zugspite,  znana kibicom skoków narciarskich gdzie odbywa się jeden z 

konkursów Turnieju Czterech Skoczni. Spacerując główną ulicą z zabytkowymi budynkami podziwiamy tradycyjne malowidła na fasadach domów, zwiedzamy 

kościół św. Marcina. Pełna sala biblioteki to znak niesłabnącego zainteresowania podróżami bliskimi i dalszymi słuchaczy UTW. 
Teresa Sokołowska 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Turniej_Czterech_Skoczni

