OFERTA EDUKACYJNA
ZAPRASZAMY UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCHI GIMNAZJUMNA
LEKCJE HISTORII I BOTANIKIW TERENIE !

Program lekcji historii „Szlakiem Starego Grodu” Wałbrzych :
Trasa liczy ok. 4,5 km i biegnie ulicami śródmieścia Wałbrzycha. Uczniowie poznają wiele
interesujących zabytków starego miasta, obok których często przechodzą i nie wiedzą, że kryją one
tajemnice i ciekawe fakty historyczne. Przewodnik poprowadzi grupę czerwonym szlakiem
zaczynając wędrówkę w Muzeum znajdującym się w dawnym pałacu Albertich (pocz. XIX w.) przy
ul. 1 Maja . Jest tu zgromadzona bogata kolekcja ceramiki a także oryginalne okazy minerałów
i skamieniałości . Dalej przy ulicy Zamkowej grupa podziwiać będzie okazały renesansowy Pałac
Czetritzów – dawną siedzibę rodu rycerskiego Czetritzów wybudowany w latach 1604-1628.
Obecnie w pałacu siedzibę ma wyższa uczelnia.
W dalszej wędrówce przewodnik poprowadzi grupę po najstarszych wałbrzyskich budowlach
sakralnych : kościółek pw. Matki Boskiej Bolesnej z 1720 r., kościół pw. Św. Aniołów Stróżów
(z 1904 r.) i Ewangelicki Kościół Zbawiciela z 1788 r.
Na Wałbrzyskim Rynku grupa odpocznie przy fontannie podziwiając zabytkowe kamieniczki m.in.
„Kamienicę pod kotwicą” i „Kamienicę z trzema różami”. W drodze powrotnej warto popatrzeć na
neogotycki ratusz -obecnie siedziba władz miejskich, budynek poczty z 1907 r i budynek Sądu
Rejonowego z 1852 r. przy ul. Słowackiego.
Mamy przekonanie, że wędrówka z przewodnikiem przybliży wielowiekową historię naszego
pięknego miasta Wałbrzycha.

Program lekcji botaniki - „Szkoła w tropikach”
Proponujemy zwiedzić z przewodnikiem jeden z najstarszych tego typu obiektów
w Polsce – PALMIARNIĘ LUBIECHOWSKĄ. Obiekt założono w latach 1911 – 1913 na
polecenie księcia Henryka XV von Pless. Zajmuje 1900 m ² powierzchni – oprócz
palmiarni utworzono tam cieplarnię, ogrody w stylu japońskim, ogród owocowo –
warzywny, oraz uwielbiane przez żonę księcia Henryka – rosarium, w którym
uprawiano śnieżnobiałe róże o nazwie Daisy.
Budulec Palmiarni (sztuczna grota ) stanowią bryły porowatego tufu sprowadzonego
ze stoków sycylijskiego wulkanu Etna.
Obecnie na terenie obiektu rośnie ok. 80 gatunków roślin z całego świata m.in. dracena,
kolczaste wilczomlecze, opuncja, agawa, krzewy bananowca i kawowca, drzewa
cytrynowe i mandarynkowe no i oczywiście okazałe, liczące 120 lat, osiągające 12 m
wysokości drzewa palmowe. Niestety nie przetrwało do naszych czasów słynne rosarium,
ale w światowych katalogach kwiatów można odnaleźć śnieżnobiałą różę o nazwie Daisy.
Koszt powyższych lekcji to kwota ok. 180 zł /grupę (koszt obsługi przewodnickiej
z pod.VAT) plus bilety wstępu. Dojazd grupy organizują we własnym zakresie. Dla grup
spoza Wałbrzycha możemy zorganizować transport za dodatkową opłatą.

