Wycieczka „Między Sprewą a Nysą Łużycką”
w dniach 31.05-03.06. 2018
Wycieczka ta była jedną z ciekawszych wypraw zorganizowanych przez PTTK Łódź,
w jakich uczestniczyliśmy. Grupa SGP liczyła 11 członków i sympatyków. Poznaliśmy wiele miejsc,
których burzliwa historia splatała się z losami Polski, Niemiec, Austrii czy Czech. Zwiedzaliśmy Park
Mużakowski w Łęknicy, którego przepiękne założenie parkowo-pałacowe znalazło uznanie w postaci
umieszczenia obiektu na liści UNESCO! Kromlau to olbrzymi park, obsadzony azaliami i różanecznikami,
a Bad-Muskau jest malowniczą, uzdrowiskową miejscowością. W Spreewaldzie pływaliśmy łodziami po
unikalnym zespole kanałów Sprewy, otoczonymi intensywną zielenią i urokliwie wkomponowaną małą
architekturą. Duże wrażenie robi XIX wieczny skansen Serbo-Łużyczan, najstarszy w Brandenburgii,
świadczący
o dużej kulturze technicznej i przybliżający nam obraz życia tej grupy Słowian. Budziszyn to stare
miasto z mocnymi korzeniami słowiańskimi, pięknie położone nad Sprewą. Zachowane mury obronne,
Katedra św. Piotra jedyny dwuwyznaniowy kościół w Niemczech- msze katolickie i ewangelickie.
Gorlitz, jedno z nielicznych miast niemieckich nie zniszczonych podczas II wojny światowej, z gotyckim
Starym Miastem z dwoma rynkami, dwoma ratuszami i kościołem farnym p.w. śś. Piotra i Pawła
z organami słonecznymi. Żary i Żagań to również ciekawe miasta, kojarzące się nam najczęściej
z wojskowością XX w, ale mające interesującą historię i zabytki.
Zamek Dewinów-Bibersteinów, Pałac Promnitzów w Żarach, czy XIII w kościoły w Żaganiu. To
w Żaganiu w czasie II wojny, ponad 80 alianckich lotników uciekło z niemieckiego obozu, co posłużyło
za scenariusz filmu. Ich ucieczka skończyła się niestety tragicznie, a upamiętniona została pomnikiem
i muzeum.
Niewątpliwą perłą Dolnego Śląska jest Kliczków, starannie odrestaurowany zamek, jeden
z największych w tej części kraju, obecnie hotel. Zakwaterowani byliśmy w urokliwym, zabytkowym
kompleksie willowym, Willa Park, oferującym gościom bardzo dobre warunki wypoczynku i miłe
spędzanie wolnego czasu. Pilot nasz,

p. Maciej dysponował ogromną wiedzą, bardzo dobrym

przygotowaniem i chęcią rozszerzania zakresu programu wycieczki, czego dowodem były dwa
dodatkowe spacery po Żaganiu, które przybliżyły nam historie tego miasta. Wróciliśmy wszyscy
zadowoleni, wypoczęci, a jednocześnie usatysfakcjonowani tak atrakcyjnie spędzonymi dniami. Zdjęcia
są udokumentowaniem moich słów.
https://photos.app.goo.gl/Rc2kthPtk36Xg5Kf8
Pozdrawiam i do następnej, równie ciekawej eskapady.
A. Chmiela

