Trasa wycieczki: Muzeum
Porcelany w Wałbrzychu i okolice
czas trwania: 3 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 8, stopień trudności:
bardzo łatwa

Opis wycieczki
Zapraszamy do odwiedzenia naszego muzeum, jak również do spaceru po wałbrzyskim Śródmieściu. Będą mogli
Państwo zobaczyć dwa piękne pałace, rynek, Plac Magistracki z XIX-wiecznym ratuszem, jak również będą mogli
Państwo odpocząć w pięknym parku miejskim im. Króla Jana III Sobieskiego.
Podczas wizyty w Muzeum Porcelany, polecamy zapoznać się z naszą ekspozycją. Mamy w swoich zbiorach
porcelanę wałbrzyską, śląską i europejską. Są tu przedmioty zarówno XVIII-wieczne, jak i współczesne.
Odwiedziny w muzeum, to dobra okazja do zapoznania się z historią przemysłu porcelanowego, zobaczenia jaką
różnorodną formę może przybrać porcelana, jak i nabyć pamiątkową filiżankę, kubek, czy książkę w naszym
sklepie.
Niedaleko Muzeum znajduje się pałac Czettritzów, który jest obecnie siedzibą Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej. Przy głównym budynku znajduje się także park w stylu angielskim i m.in. willa, w której zmarła
słynna księżna Daisy von Pless.
Warto również odwiedzić wałbrzyski rynek i Plac Magistracki. Na każdym z nich mogą Państwo podziwiać
piękną fontannę.
Spacer po Śródmieściu będzie idealną okazją do zobaczenia Wałbrzycha, jako miasta pięknych kamienic i uliczek
niezmienionych od ponad 100 lat.

Program wycieczki
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Wałbrzych
Klasycystyczny pałac Albertich
(1801-1803)
Klasycystyczny pałac Albertich (1801-1803), obecnie
muzeum.
Budynek obecnego muzeum zbudowany został w latach
1801-1803 jako pałacyk zamożnego mieszczanina. Nazwa
wzięła się od nazwiska późniejszego właściciela, kupca ,
który jako pierwszy uruchomił mechaniczną tkalnię w
Wałbrzychu. Muzeum powstało w tym budynku 1908 roku.
Po drugiej wojnie światowej w roku 1947 otwarto muzeum
dla zwiedzających. Obecnie muzeum posiada kilka działów:
m.in. geologiczny, ceramiki, sztuki, oraz historii miasta i
regionu.
Muzeum czynne jest od poniedziałku do piątku w godz.
10.00 - 16.00 ceny biletów normalny 8 zł. ulgowy 5 zł.
rodzinny 15 zł. ( od 3 do 4 osób )

na dzielnicę Stary Zdrój, a w oddali widoczne są wieże
Zamku Książ.
W parku znajduje się około 110 gatunków drzew i
krzewów. Wiek niektórych określany jest na 250 do 300 lat
( dęby i buki). Park jest największym zgrupowaniem
pomników przyrody Wałbrzycha. W ostatnich latach dość
często na terenie parku odbywały się wyścigi MTB w
ramach Mistrzostw Pucharu Polski oraz wyścig "Górale na
start".
Od roku 2012 rozpoczęto modernizację parku.
Przebudowano oraz utworzono ścieżki spacerowe oraz
rowerowe. Zamontowano tablice informacyjno-edukacyjne,
odremontowano wejście od Al. Wyzwolenia za Pomnikiem
Pamięci Górnictwa Wałbrzyskiego. Obecnie trwają dalsze
prace przy kolejnych wejściach. Na terenie funkcjonuje
system monitoringu. Park nareszcie nabiera
cywilizowanego charakteru.
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Wałbrzych
Plac Magistracki

Wałbrzych
Park im. Króla Jana Sobieskiego
Powstanie parku datuje się na około 1907 roku. Jest to
park o charakterze leśno-spacerowym . W jego skład
wchodziły 3 wzniesienia: wzgórze zwane kiedyś
Szubienicznym, Wzgórze Schillera - na którym
wybudowano wycieczkowy dom zwany Harcówką ( istnieje
do dnia dzisiejszego ) oraz Wzgórze Goethego. Ich
wysokość wynosi około 510 m n.p.m.

Reprezentacyjny plac Wałbrzycha, Plac Magistracki,
powstał w 1854 roku. Wokół niego wzniesione zostały
zabytkowe domy mieszkalne (XIX i XX w.), eklektyczny
ratusz zbudowany w 1857 roku oraz narożny budynek z
1904 roku, w którym pierwotnie znajdował się Bank
Rzeszy, a po II wojnie światowej prokuratura. W centralnej
części placu tryska fontanna z rzeźbą przedstawiającą akt
kobiety, wykonaną ze sztucznego kamienia w 1978 roku.
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Obecnie park zajmuje powierzchnię około 32 ha. Na jego
terenie znajdują się ogrodzony plac zabaw dla dzieci, korty
tenisowe oraz punkty widokowe. Jeden z nich znajduje się
w okolicach Harcówki z widokiem na śródmieście
Wałbrzycha, drugi na terenie dawnego ogrodu Różanego
skąd widać najwyższą szczyt Gór Wałbrzyskich (Chełmiec).
Trzeci oddano do użytku w 2013 roku i znajduje się on w
najwyższym punkcie parku. Rozpościera się z niego widok
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którego szczycie widnieje data i kotwica oraz dom "Pod
Trzema Różami" przy Rynku 22, również klasycystyczny i
podcieniowy, pochodzący z 1777 r.
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Wałbrzych
Barokowy pałac Czettritzów (16061628)
Barokowy pałac Czettritzów (1606-1628, przebudowany
XIX w.)
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Wałbrzych
Eklektyczny ratusz (1857)
Eklektyczny ratusz (1857, rozbudowany 1903)
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Wałbrzych
Domy z XVIII wieku
Zabytkowe XVIII-wieczne domy mieszczą się przy Rynku nr
1, 2, 3, 7, 9, 17, 21, na ul. Słowackiego 26, oraz na ul.
Garbarskiej 23 i 24. Szczególnie warto zobaczyć dom "Pod
Kotwicą" przy Rynku 23, pochodzący z 1799 r.,
klasycystyczny, podcieniowy, przebudowany w XX w., na

Wałbrzych
Pomnik Niepodległości
11 listopada 2005 r. został odsłonięty Pomnik
Niepodległości. Pomnik, ustawiony na dwustopniowej
podstawie w kształcie bryły prostopadłościanu,
zaprojektował prof. Janusz Kucharski. W jego zwieńczeniu,
na każdej ścianie znajdują się wizerunki orłów z okresów
piastowskiego, jagiellońskiego, legionów oraz orzeł
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współczesny.
Obecny pomnik jest czwartym obeliskiem ustawionym w
tym miejscu. Pierwszy został postawiony około 1884 r. na
pamiątkę wojny francusko-pruskiej, która miała miejsce w
latach 1870-71. Pomnik przetrwał aż do 1951 r., kiedy to
na postumencie umieszczone zostało popiersie komunisty
Juliana Marchlewskiego. Popiersie usunięto na początku lat
90.
W 1994 r. na postumencie ustawiona została tablica
pamiątkowa poświęcona represjonowanym żołnierzom
górnikom. W 2005 r., podczas prac związanych z
rewitalizacją Placu Kościelnego, wzniesiono obecny
pięciometrowy pomnik.
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Zdjęcia dodane przez (w kolejności): marekpic, smyk1955,
WWAT, rudzik0312, rudzik0312, rudzik0312, WWAT,
marekpic
Trasa dodana przez: muzeumporcelanywalbrzych
Przewodnik wygenerowany w serwisie
www.polskaniezwykla.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Żadna część ani całość Mini przewodnika nie może być
reprodukowana ani przetwarzana w sposób elektroniczny,
mechaniczny, fotograficzny i inny; nie może być użyta do
innej publikacji oraz przechowywana w jakiejkolwiek bazie
danych bez pisemnej zgody Administratora serwisu.
Copyright © 2007 Polska Niezwykła
Wygenerowano:
poniedziałek 19 listopada 2018 12:46:22

Wałbrzych
Klasycystyczny kościół ewangelicki
(1785-1788)
Klasycystyczny kościół ewangelicki (1785-1788)
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