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W dniach 17-21 czerwca br. odbyła się wycieczka tech-
niczno-turystyczna do Bawarii zorganizowana przez OZW 
SEP. W wycieczce uczestniczyło 40 osób – członków SEP wraz 
z  osobami towarzyszącymi oraz zaproszeni goście z Oddzia-
łu Krakowskiego SEP. Motywem technicznym wycieczki była  
„Energia Odnawialna i Efektywność Energetyczna”.

Pięciodniowa przygoda rozpoczęła się o 4-tej rano. Bar-
dzo wygodny, żółty autokar FUN KLUBU zabrał nas w podróż. 
Jechaliśmy przez Czechy, by zasmakować specjałów kuchni 
czeskiej w „Restaurace u Sedlacku” w miasteczku Kaplica.

Po obiedzie ruszyliśmy w dalszą podroż przez Pocking, 
gdzie na polach „rosną” panele fotowoltaiczne, a chmury prze-
glądają się w dachach domów jak w lustrze.

Dalsza trasa wiodła przez urokliwe krajobrazy Bawarii do  
Bawaria Dream Hotel w miejscowości Bad Kohlgrub. Tam wy-
poczywaliśmy porą nocną w czasie 2 dni.

Program drugiego dnia był bardzo bogaty. Udaliśmy 
się do słynnego na całym świecie zakątka Bawarii, w  okoli-
ce Schwangau, gdzie zwiedziliśmy najbardziej znany zamek 

„szalonego” Ludwika Bawarskiego Neunswchanstein oraz 
zamek Hohenschwangau, który był w posiadaniu rodziców 
Ludwika II. 

Relacja z wycieczki do Bawarii 
Motto 

Jeśli wybierasz się w podróż, niech będzie to podróż długa, 
wędrowanie pozornie bez celu, błądzenie po omacku, żebyś nie tylko oczami 

ale także dotykiem poznał szorstkość ziemi i abyś całą skórą zmierzył się ze światem... 

Zbigniew Herbert

Mgr Barbara Adamczewska
BIURO OZW SEP

Fot. 2. Na rynku w Kaplicy

Fot. 1. „Farma słoneczna” z okien autokaru i „Farma wiatrowa”
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Czuliśmy się bardzo bezpiecznie, gdyż prawie przy każdej 
ulicy dostępne były defibrylatory, a z nami była osoba odpo-
wiednio przeszkolona – Staszek Walczak.

W godzinach popołudniowych jechaliśmy, krętą gór-
ską drogą do słynnej miejscowość wypoczynkowej w Alpach 
Bawarskich – Garmisch-Partenkirchen, położonej u  stóp 
najwyższej góry Zugspitze. Walchensee to fascynujące alpej-
skie jezioro, odległe 75 km od Monachium, położone w ma-
lowniczej dolinie. Tam znajduje się jedna z największych 
w Niemczech elektrowni wodnych. 

reprezentantów najwyższe 5. miejsce zajął w skokach nar-
ciarskich Stanisław Marusarz. Co roku 1 stycznia odbywa 
się tam Turniej Czterech Skoczni. W Nowy Rok 2007 odbył 
się ostatni konkurs na starym obiekcie. Rekordzistą skoczni 
do końca pozostał Adam Małysz, który 6 lat wcześniej od-
dał skok na odległość 129,5 m. Skocznia została zburzona 
14 kwietnia 2007 r. przez wysadzenie za pomocą ładun-
ków wybuchowych umieszczonych w 28 miejscach. Na jej 
miejscu został zbudowany  nowoczesny obiekt, spełniający 
wszystkie wymogi FIS.

Fot. 3. Na parkingu przed zamkiem Hohenschwangau

Fot. 4. Uczestnicy wycieczki przed rozdzielnią Elektrowni Walchensee

Niestety, pogoda była deszczowa. Mgła częściowo okry-
wała góry. Mimo tego widoki na jeziora Walchen i Kochen 
były urokliwe. W powrotnej drodze do hotelu wstąpiliśmy 
zobaczyć skocznię w  Garmisch-Partenkirchen. W  1936  r. 
odbyły się tam IV Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Z polskich 

Fot. 5. Próby lądowania 

Fot. 6. Uczestnicy w salonie BMW 

Trzeci dzień wycieczki przeznaczony był na zwiedzanie 
Monachium – stolicy Bawarii. Miasto położone nad rzeka  Izarą 
jest trzecim co do wielkości miastem Niemiec. Pierwszym 
obiektem był sławny ośrodek fabryki BMW – marki rozpozna-
walnej na całym świecie.
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Po zwiedzeniu Starówki, bardzo sympatyczna przewod-
niczka monachijska pokazała nam część miasta z  okien auto-
karu w drodze do Pałacu Nimf czyli Nymphendburga. Jest to 
przepiękny zespół pałacowo-parkowy, niegdyś będący letnią 
rezydencją Wittenbachów. Budynek wzniesiony został w latach 
60-tych XVII wieku, według projektu Agostina Barelli. W  1702 
roku pałac został przebudowany, dobudowano do niego pawi-
lony boczne z galeriami, stajnie dworskie, a także zwiększono 
obszar ogrodu, tak że osiągnął styl włoskiego dworku wiejskie-
go. W tym pałacu urodził się Ludwik Bawarski.

Ostatnim punktem programu tego dnia było odwiedze-
nie Olympiaparku – terenów olimpijskich z 1972 r. Miastecz-
ko olimpijskie otoczone jest zielonym parkiem. Znajdują się 
w nim obiekty sportowe, basen, na który weszliśmy, a przede 
wszystkim Olimpiastadion. Jest tam też wieża o wysokości 
290 m. Z punktu widokowego na wysokości 185 m roztacza 
się wspaniały widok na Monachium i Alpy.

Fot. 7. Budynek biurowy BMW z Muzeum BMW oraz BMW Welt  

Świat BMW – o futurystycznej architekturze, to rodzaj sa-
lonu samochodowego, gdzie każdy może wejść i  dokładnie 
przyjrzeć się, a także usiąść za kierownicą najnowszych samo-
chodów grupy BMW i  motocyklów. Nie są to tylko produkty 
BMW, ale też takie marki jak MINI czy Rolls Royce, które wcho-
dzą w skład koncernu. Chętnie skorzystaliśmy z możliwości by 
zasiąść za kierownicą najnowocześniejszych samochodów.

Po ochłonięciu z wrażeń, które dostarczył nam Świat 
BMW, udaliśmy się do centrum Monachium. Spotkanie 
z przewodnikiem rozpoczęliśmy spod najsłynniejszego mo-
nachijskiego browaru Hofbrauhaus, założonego w 1607 roku. 
Zwiedziliśmy monachijską starówkę: Marienplatz, na którym 
stoi Kolumna Maryjna, XV katedrę Frauenkirche poświęconej 
NMP. Katedra wzorowana jest na świątyni Salomona. Jej dwie 
cebulaste wieże górują nad miastem. Wnętrza tego kościoła 
robią spore wrażenie ze względu na bardzo wysokie sklepie-
nia. Spacerując po mieście podziwialiśmy dostojne pomniki, 
piękne budynki publiczne, którym udało się przetrwać II woj-
nę światową. To miasto świadczy niezbicie o  imperialnych 
aspiracjach rodu Wittelsbachów, panującej dynastii w Bawa-
rii od XII aż do schyłku XIX. 

Monachium  zostało założone w 1158 roku przez  Henryka 
Löwe (Lwa), jako osada przyklasztorna. Do końca XII wieku 
wzniesiono mury obronne i z osady szybko przemieniło się 
w potężne, bogate miasto. Symbolem miasta jest lew, którego  
figury są umieszczone w różnych częściach Miasta. 

Najpiękniejszym pasażem w tym mieście przeszliśmy 
na Odeonplatz, gdzie mieści się Rezydencja królów Bawarii, 
zbudowana w latach 1570-1620, na miejscu dawnej twierdzy. 
Obecnie mieści się w niej wiele muzeów i galerii.

W Monachium przy wieży Starego Ratusza stoi posag Julii 
Capuleti, repliki Julii z Werony, w brązie, podarunek od part-
nerskiego miasta Monachium. Dotknięcie jej piersi ma zapew-
nić szczęście. 

Fot. 8. Marienplatz w Monachium
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Fot. 9. Pałac Nymphendburg

Fot. 10. Uczestnicy na stadionie Allianz Arena Fot. 11. Bolesław Kubik z mistrzami Bayer Monachium

Fot. 12. Ratusz renesansowy na staromiejskim rynku w Norymberdze Fot. 13. Grupa z przewodnikiem w Kościele św. Wawrzyńca

Czwarty dzień wycieczki rozpoczął się od zwiedzenia naj-
nowocześniejszego stadionu w Europie Allianz Arena, na którym 
zastosowano wiele innowacyjnych rozwiązań z obszaru elektryki.

W pomieszczeniach stadionu mieści się Muzeum Bayer 
Monachium. Wystawione są tam niezliczone puchary, plakiet-
ki, wyróżnienia i inne pamiątkowe przedmioty związane z dru-
żyną Bayer Monachium. Można było także trenować strzały 
piłką na „bramkę”, fotografować się z postaciami mistrzów 
drużyny Bayer Monachium, a na zakończenie doznać zawrotu 
głowy w sklepie z pamiątkami.

Po atrakcjach w Monachium i noclegu w futurystycz-
nym Hotelu IBIS, dalsza droga wiodła do Norymbergii. Jest 
to największe miasto Frankonii stanowiącej część Bawarii, 
jedno z większych centrów handlowych Niemiec, liczący się 
ośrodek przemysłowy. Miasto słynie z  tradycyjnych wyro-
bów cukierniczych zwłaszcza pierników, ciastek zwanych 
Spekulatius, drewnianych zabawek i ozdób bożonarodze-
niowych.

Z przewodnikiem odbyliśmy spacer po mieście. Zwiedzi-
liśmy gotycki kościół p.w. św. Wawrzyńca z piękną rzeźbą Wita 
Stwosza – wiszącą w nawie głównej grupą rzeźbiarska, zwaną 
„Pozdrowieniem Anielskim” oraz imponującym tabernakulum. 
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Ostatni wieczór i noc spędziliśmy w małej miejscowości 
Neuhof pod Norymbergą. Po kolacji odbył się wieczorek „roz-
poznawczy”. Każdy uczestnik wycieczki opowiedział coś o so-
bie. Przy lampce wina lub kuflu piwa miło minął nam wieczor-
ny czas.

Następnego dnia  czekał nas powrót do domu. Droga tym 
razem wiodła przez Drezno i Wrocław.  

I tak szczęśliwie dotarliśmy do miejsca, z którego wyru-
szyliśmy.

Fot. 14. Podstawa tabernakulum, postać podtrzymująca konstrukcję 
to podobizna rzeźbiarza

Fot. 16. Przed zamkiem cesarskim

Fot. 15. Na ryneczku w Neuhof – Krzysztof Ebro-Prokesz z żoną,  
Stanisław Walczak, Teresa Machoń, Jerzy Barglik i Barbara Adamczewska

Jest to wysoka na 18,7 metra wieża, podtrzymywana przez 
cztery figury, wykonana przez wybitnego rzeźbiarza norym-
berskiego Adama Kraffty, który uwiecznił się sam w jednej 
z trzech postaci, podtrzymujących konstrukcję.

Atmosfera w kościele była  interesująca, gdyż trwały przy-
gotowania do wieczornego koncertu organowego i towarzy-
szyła nam wspaniała muzyka „na żywo”.

Końcowym akcentem zwiedzania Norymbergii był zamek 
cesarski, który góruje nad miastem. W latach II wojny świato-
wej w podziemiach zamku przechowywano skradziony z Kra-
kowa ołtarz Wita Stwosza. 


