
Zarys programu wycieczki dla członków Stowarzyszenia „Drogami Tischnera”  

 

   Sudety -  „Podróż w czasie i przestrzeni” 

 

24-30 lipca 2017 r. 

 

 

24.07. poniedziałek 

 - wyjazd do Srebrnej Góry w godzinach porannych, zakwaterowanie, obiadokolacja  

 

25.07. wtorek 

-  śniadanie 

- przejazd do Ząbkowic Śląskich /zwiedzanie miasta - Krzywa Wieża, Izba Pamiątek 

Regionalnych, ruiny zamku, ratusz/  

- przejazd do Kamieńca Ząbkowickiego /zwiedzanie miasta – dawne opactwo cystersów z 

Izbą Pamiątek, kościół Wniebowzięcia NMP, Archiwum Państwowe, zamek Marianny 

Orańskiej i park  

- powrót do Srebrnej Góry, spacer i obiadokolacja 

 

26.07. środa 

- śniadanie 

- przejazd do Barda Śląskiego /zwiedzanie sanktuarium, klasztoru i Muzeum Sztuki Sakralnej, 

wyjście na punkt widokowy/  

- przejazd do Złotego Stoku /zwiedzanie Podziemnej Trasy Turystycznej ''Kopalnia Złota'' ok. 

5 km/  

- powrót do Srebrnej Góry, obiadokolacja, prelekcja „Ziemia Ząbkowicka wielokulturowa” 

 

27.07. czwartek 

-  śniadanie 

- przejazd do Ziębic /zwiedzanie miasta, Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego,  kościół 

pw. św. Jerzego/  

- przejazd do Henrykowa /zwiedzanie dawnego opactwa cystersów -  Klasztor + kościół, 

spacer po zabytkowym parku/ 

- powrót do Srebrnej Góry, obiadokolacja,  wieczór integracyjny 

 

28.07. piątek 

- śniadanie 

- wyjazd do Kłodzka /zwiedzanie miasta, kościół Zwiastowania NMP, twierdza, Muzeum 

Ziemi Kłodzkiej/  

- przejazd do Dusznik Zdroju /zwiedzanie zabytkowej papierni, miasta i uzdrowiska oraz 

Dworu Chopina/  

- przejazd do Wambierzyc /bazylika Matki Boskiej Wambierzyckiej, najstarsza w Polsce 

Szopka Ruchoma, Kalwaria/  

- powrót do Srebrnej Góry, obiadokolacja, wieczór  integracyjny 

 

29.07. sobota 

-  śniadanie  

- wyjazd do Paczkowa -  „polskiego Carcassone'', zwiedzanie miasta  

- przejazd do Javornika w Czechach /zwiedzanie muzeum – dawnej letniej rezydencji 

biskupów wrocławskich/  

-  przejazd do Jaskini „Na Pomezi”, zwiedzanie  



- przejazd do uzdrowiska Łaźnie Jesenik /zwiedzanie uzdrowiska i domu - Muzeum 

Wincentego Priessnitza, twórcy wodolecznictwa/  

- powrót do Srebrnej Góry, obiadokolacja, wieczór pożegnalny 

 

30.07. niedziela 

-  śniadanie, wyjazd, powrót do domu w godzinach wieczornych  

 

Program wycieczki może ulec zmianie po uzgodnieniu z przewodnikiem. W trakcie 

wycieczki przewidziana jest msza święta w intencji jej uczestników. 

 

Zgłoszenia i zapisy -  Maria Żurek, tel. 600 500 752, e-mail mariazurek@onet.eu   

Liczba miejsc ograniczona. Osoby nie będące członkami Stowarzyszenia zostaną wpisane na 

listę rezerwową, a ich udział w wycieczce uzależniony będzie od wolnych miejsc. 

 

Dodatkowe informacje -  Kazimierz Tischner, tel. 728 883 525  

 

GODZINA I MIEJSCE ZBIÓRKI PRZED WYJAZDEM DO PUNKTU DOCELOWEGO 

CZYLI SREBRNEJ GÓRY  ZOSTANĄ PODANE W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE. 
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