
 

 

Załącznik nr 1:  Szczegółowy program wizyty studyjnej na terenie LGD „Qwsi”                                                               

18-19 sierpnia 2017 r.  

18.08 (piątek):  

11.00 – Powitanie uczestników wizyty studyjnej, przedstawienie programu wizyty (w trakcie 

przerwa kawowa/ciasto; rozdanie pakietów promocyjnych z terenu LGD „Qwsi”) - Twierdza 

Srebrna Góra 

Twierdza jest unikatowym obiektem w skali dziedzictwa kulturowego Europy i jedną z najważniejszych 

atrakcji Dolnego Śląska. W chwili powstania (1765-1777) należała do najnowocześniejszych tego typu 

fortyfikacji w Europie. Największy podziw budził i nadal budzi potężny Donjon, jeden z 

najciekawszych obiektόw fortyfikacji epoki nowożytnej. (http://www.forty.pl); 

11.45 – 13.45 – zwiedzanie Twierdzy „Pakiet armata ” w programie między innymi:  

wejście na Bastion Miejski połączone z pokazem ładowania i strzału z repliki XVIII w. 

armaty; zwiedzanie części naziemnych twierdzy, w tym: Bastion Dolny, Brama Orła, korytarz 

z niszami strzeleckimi, dziedziniec; trasa w kondygnacji parterowej; 

mini muzeum z wystawą kul armatnich; podziemne kazamaty ze studnią drążoną w skale; 

omówienie zasady działania broni czarnoprochowej zakończone pokazowym strzałem 

 

14.00 – 14.45 – obiad w „Domu pod Twierdzą” ( http://www.dompodtwierdza.pl/ ) 

14.45 - 15.20 - przejazd do Barda  

15.30 - 17.00 - prezentacja działalności Spółdzielni Socjalnej „Słoneczko Barda” 

Spółdzielnia koncentruje swoją działalność gospodarczą na usługach cateringowych adresowanych 

m.in. do osób samotnych i chorych oraz do organizatorów rozmaitych spotkań. W ofercie spółdzielni 

są też: usługi opiekuńcze, porządkowanie terenów zielonych i prace stolarskie. 

(w trakcie przerwa kawowa/ciasto) 

17.00 - 18.30 - warsztaty piernikowe  

18.30 - 19.20 - przejazd do Lasek (www.eltan.pl ) zakwaterowanie 

od 19.30 kolacja/gril 

http://www.forty.pl/
http://www.dompodtwierdza.pl/


 

19.08 (sobota): 

8.00 – 9.00 – śniadanie 

9.00 – 9.40 – przejazd do Złotego Stoku 

10.00 – 13.00 – zwiedzanie Kopalni Złota i  Średniowiecznego Parku Techniki  

(www.kopalniazlota.pl) 

Zapoznanie z Podziemną Trasą Turystyczną. W jej skład wchodzi zwiedzanie „Sztolni 

Gertruda” (część muzealna), „Chodnik Śmierci”, spotkanie z Gnomem w Chodniku Śmierci oraz 

jedyny w Polsce podziemny wodospad w „Sztolni Czarnej”.  

Średniowieczna Osada Górnicza – to bardzo dokładna replika średniowiecznej osady, na którą 

składają się urządzenia zbudowane w skali 1:1. Wszystkie urządzenia działają o czym może przekonać 

się każdy zwiedzający. Urządzenia te są imponujące rozmiarem (15-metrowy kierat, 3-tonowe koło 

deptakowe) oraz rozmachem z jakim zostały zbudowane. Wszystkie powstały na podstawie 

średniowiecznych rycin Georgiusa Agricoli. 

13.00 – 14.00 – obiad w „Starej Kuźni” 

Pożegnanie uczestników Wizyty Studyjnej (pamiątkowe zdjęcie) 

 

http://www.kopalniazlota.pl/

