Krośnieńskie Szlaki Nordic Walking
TRASA NADODRZAŃSKA - SZLAK CZERWONY (LOTUR)
Przebieg trasy:
Krosno Odrzańskie - Zamek Piastowski - Marcinowice - Osiecznica - Krosno Odrzańskie
Typ trasy

- Krajobrazowo-historyczna

Stopień trudności

- Łatwa

Czas przejścia

- 4 h (14 km)

Walory: Zamek Piastowski – siedziba Centrum Artystyczno-Kulturalnego, barokowy kościół pw. Św. Jadwigi
Śląskiej z roku 1709, most stalowy na Odrze, kościół pw. Św. Andrzeja, Dolina Odry, kościół szachulcowy w
Osiecznicy, pałac w Osiecznicy.
Zamek Piastowski
Zamek powstał w XIII w za panowania księcia Henryka Brodatego (1163-1238), który zmarł w jego komnatach.
Datowanie pali dębowych, którymi wyłożony był dziedziniec, wskazuje na rok 1211. Podczas najazdu tatarskiego
zamek stał się schronieniem dla żony księcia - Św. Jadwigi Śląskiej. Warownia była kilkakrotnie przebudowywany.
Wzbogacono ją m.in. o elementy renesansowe i barokowe. Pełniła przez niemal dwa wieki funkcję siedziby wdów
po elektorach brandenburskich. Przed wojną zamek był m.in. siedzibą muzeum regionalnego Dzisiaj jest centrum
kultury, pełni funkcję muzeum regionalnego oraz punktu informacji turystycznej.
Kościół Św. Jadwigi Śląskiej
Barokowy kościół, jedna z najbardziej charakterystycznych budowli miasta. Prace nad jego obecnym kształtem
rozpoczęły się w roku 1705. Obecny hełm kościoła powstał po wielkim orkanie jaki nawiedził miasto w 1886 r. i
spowodował zerwanie starego. Na ścianach zewnętrznych świątyni epitafia osób związanych z miastem: Przy
wejściu burmistrza Krosna (1686 r.) i jego małżonki – Martina i Anny Tielckau. Warto zwrócić uwagę na XVI –
wieczną tablicę Barbary Knobelsdorff z herbami rodów Knoblesdorff i Kalckreuth i XVIII-wieczne epitafium lekarza
miejskiego Andreasa Klette wraz z jego wizerunkiem.
Most na Odrze
Stalowy most łączący brzegi Odry wykonany w zakładach Beuchelta z okazji dziewięćsetlecia istnienia miasta
(1905 r.). Zastąpił wysłużony most drewniany. Na jednym z przęseł znajduje się tabliczka z nazwiskiem wykonawcy
i dopiskiem Zielona Góra/Śląsk. Firma Georga Beuchelta wybudowała linię kolejową Damaszek - Bagdad. Idąc
przez przeprawę warto zwrócić uwagę na poręcz, różniącą się od pierwotnej, szerokiej. Została wykonana po
wojnie i jest śladem wysadzenia mostu przez wojska niemieckiej w czasie II wojny światowej.
Kościół Św. Andrzeja
Za mostem, na północnym brzegu Odry, idąc w kierunku Marcinowic, na wzniesieniu znajduje się kościół św.
Andrzeja. Świątynia została odbudowana w latach 20-tych XIX w. Zaprojektował ją prawdopodobnie jeden z
najwybitniejszych architektów niemieckich XIX stulecia Karl Friedrich Schinkel.

Krośnieńskie Szlaki Nordic Walking
Krośnieńska Dolina Odry
To fragment doliny Odry od Cigacic do ujścia Nysy Łużyckiej. W obszarze zachowały się starorzecza, duże
kompleksy łąk i fragmenty łęgów jesionowo-wiązowych i łęgów wierzbowych. Znaczna część obszaru jest
zalewana. Końcowy odcinek Bobru uchodzącego do Odry należący do tego chronionego obszaru, jest ważnym
regionalnie tarliskiem m. in. bolenia i minoga rzecznego. Obszar ważny także dla zachowania siedlisk i gatunków
związanych z doliną wielkiej rzeki. Z trasy do Osiecznicy widać ujście Bobru do Odry.
Kościół Św. Apostołów Piotra i Pawła w Osiecznicy
Ciekawym obiektem jest neogotycki kościół parafialny pw. św. Apostołów Piotra i Pawła o konstrukcji
szkieletowej. Świątynia zbudowany w 1816 roku, a przypisywana jest Karolowi Fryderykowi Schinklowi.
Osiecznica przez ponad 300 lat stanowiła własność zakonu cystersów z Lubiąża.
Pałac w Osiecznicy
Neoklasycystyczny pałacyk z połowy XIX wieku, który był siedzibą rodu Manteuffel. Pałac zajmuje część założenia
dworskiego. Układ nawiązuje do zabudowy rezydencjonalnej o rozplanowaniu „entre court et jardin” (między
dziedzińcem a ogrodem).

