
 

 

Ratusz w Strzelcach Opolskich 

Historia Ratusza Pierwsze wzmianki o Ratuszu w 

Strzelcach Opolskich odnaleźć można w urbarzu 

miejskim z 1581 roku 

 

 

Krzyż pokutny w Prusinowicach 

  

W Prusinowicach koło Złotogłowic, niedaleko Nysy 

znajduje się piękny  

 

 

Muzeum Śląska Opolskiego 

Muzeum Śląska Opolskiego znajduje się w Opolu, 

przy kościele Na Górce, na Małym Rynku, do 

którego z Rynku Głównego prowadzi ul 

 

 

Wieża Wróbla w Otmuchowie 

Zabytkowa Wieża Wróbla w Otmuchowie to 

pozostałości systemu wież i murów obronnych, 

które w średniowieczu otaczały miasto 

 

 

Wieża Wrocławska w Nysie 

Wieża Bramy Wrocławskiej w Nysie ma blisko 700 

lat, wybudowano ją w 1350 roku, a zwieńczenie 

sztukateryjne dobudowano w XVII wieku 

 

 

Muzeum w Kluczborku 

Placówka Muzeum znajduje się w centrum 

Kluczborka, w charakterystycznym budynku z dawną 

wieżą zamkową, obecnie służącą jako wieża ciśnień 
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Krzyż pokutny w Pakosławicach 

W Pakosławicach koło Nysy, uznawanych za 

najstarszą miejscowość na Ziemi Nyskiej, przy 

zabytkowym 

 

 

Park w Strzelcach Opolskich 

Historia parku strzeleckiego Historia strzeleckiego 

parku w Strzelcach Opolskich sięga początków XIX 

wieku, kiedy na 

 

 

Pomnik Czynu Powstańczego na 

Górze Św. Anny 

 

Pomnik Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny to 

jeden z najbardziej znanych pomników na Śląsku, a 

przy tym główne miejsce uroczystości poświęconych 

pamięci powstańców poległych w powstaniach 

śląskich 

  

 
 

Piękna Studnia w Nysie 

Piękna Studnia w Nysie to urzekająca studnia 

powstała w 1686 roku, a jej fundatorem był 

ówczesny burmistrz Nysy - Kasper Naas 

 
 

Kościół katedralny p.w. Świętego 

Krzyża w Opolu 

Wieżyce monumentalnej katedry widoczne są z 

pobliskiego Rynku, skąd prowadzi do niej ulica 

Koraszewskiego. Początki świątyni sięgają 1002 roku, 

kiedy to Bolesław Chrobry wzniósł tutaj pierwszy, 

prawdopodobnie drewniany kościół 

 
 

Rynek w Niemodlinie 

Niemodliński Rynek wyróżnia się oryginalnym 

kształtem urbanistycznym, przypominającym 

wydłużone wrzeciono 
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Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu 

ul. Piastowska 

 

Festiwal odbywa się co roku w opolskim amfiteatrze, 

położonym obok Wieży Piastowskiej, gromadząc za 

każdym razem sporą widownię 

 

 

Arsenał w Niemodlinie 

Dawny Arsenał broni w Niemodlinie to jeden z 

nielicznych tego typu obiektów na Śląsku Opolskim. 

Pochodzi najprawdopodobniej z XVII wieku, a 

znajduje się przy murach miejskich, w pobliżu 

dawnej bramy miejskiej, dziś już nieistniejącej 

 

 

Obwarowania w Kluczborku 

Kluczbork w przeszłości otoczony był murami 

obronnymi, w obrębie których przybrał kształt 

wrzecionowaty, rozciągnięty w kierunku wschód - 

zachód 

 

 

Klasztor Bożogrobców w Nysie 

Bożogrobcy zostali sprowadzeni do Nysy w 1239 

roku przez biskupa Tomasza I. Początkowo osiedli 

oni w szpitalu Najświętszej Panny Marii na Starym 

Mieście 

 

 

Pałac Biskupi w Nysie 

Pałac Biskupi i Dwór Biskupi zwany też zamkiem 

biskupim są dwoma sąsiadującymi ze sobą 

budowlami na nyskiej starówce, niedaleko kościoła 

jezuickiego 

 

 

Kościół Podwyższenia Krzyża 

Świętego w Brzegu 

Przed Zamkiem Piastowskim stoi piękna, barokowa 

świątynia, której budowę prowadzono w latach 

1734-39 z inicjatywy jezuitów 
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Rynek w Brzegu 

Reprezentacyjny plac miasta znacznych rozmiarów, 

przyozdobiony zielenią. W centralnej części Rynku 

stoi okazały, renesansowy Ratusz, wybudowany w 

latach 1570-77 - dzieło włoskiego architekta Jakuba 

Parra 

 

 

Rynek w Kluczborku 

Przekraczając mury miejskie, podążamy ku Rynkowi, 

który niegdyś pełnił rolę placu targowego. Pośrodku 

tego centralnego w mieście placu stoi okazały 

Ratusz, zbudowany w XVIII wieku 

 

 

Fontanna Trytona w Nysie 

Piękna fontanna Trytona w Nysie została zbudowana 

w latach 1700-01 na wzór rzymskiej Fontanny del 

Tritone. Stoi ona przy 

 

 

Ratusz w Otmuchowie 

Otmuchów to piękne niewielkie miasteczko leżące 

pomiędzy jeziorami 

 

 

Kościół Św. Piotra i Pawła w Nysie 

Kościół Św. Piotra i Pawła w Nysie to najwspanialsza 

barokowa świątynia w mieście, budowana w latach 

1720-27 

 

 

Kościół Św. Rocha w Głuchołazach 

  róg ul. Skłodowskiej i ul. Kościuszki   Powstanie 

pierwszej kaplicy przypada na połowę XIV wieku, 

kiedy to panowała wielka epidemia dżumy ("czarnej 

śmierci") w Europie 
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Kościół w Pakosławicach 

Pakosławice leżące na północ od Nysy to najstarsza 

miejscowość w okolicy. Początkowo założona na 

prawie polskim, a później przeniesiona na prawo 

magdeburskie 

 

 

Kościół w Prusinowicach 

Kościół Św. Michała Archanioła w 

Prusinowicach wzmiankowany był już w 1297 roku. 

Dzisiejsza świątynia posiada cechy dwóch stylów 

architektonicznych - gotyku i neobaroku 

 

 

Mury obronne w Nysie 

Mury miejskie w Nysie zostały wybudowane z cegły 

w połowie XIV wieku, za czasów biskupa Przecława z 

Pogorzeli. Ten średniowieczny obwód murów 

obejmował również 4 bramy i 28 baszt 

 

 

Rynek w Nysie 

Rynek i przyległe ulice to serce Nysy, gdzie każdy 

turysta kieruje swe pierwsze kroki. Stoją tu 

zabytkowe kamieniczki, pięknie odrestaurowane 

 

 

Ratusz w Paczkowie 

Paczkowski Ratusz stojący na Rynku powstał w 

połowie XVI wieku, jednak był wielokrotnie 

przebudowywany, dlatego oryginalny renesansowy 

charakter zachowała do dziś jedynie wieża 

ratuszowa, której budowę ukończono w 1552 roku 

 

 

Wieża Ziębicka w Nysie 

Wieża Bramy Ziębickiej w Nysie jest jedną z dwóch 

zachowanych średniowiecznych bram, będących 

elementem 
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Wóz strażacki w Paczkowie 

Zabytkowy wóz strażacki w Paczkowie znajduje się 

niedaleko zabytkowego 

 

 

Ratusz w Nysie 

Ciekawa jest historia jak i obecny wygląd nyskiego 

Ratusza, który stoi na Rynku, głównym placu w 

mieście, niedaleko 

 

 

Kościół Wniebowzięcia NMP w 

Niemodlinie 

Prezbiterium kościoła w Niemodlinie pochodzi z 

końca XIII wieku, a w II połowie XV wieku 

dobudowano do świątyni nawę i wieżę 

 

 

Fontanna w Paczkowie 

Zabytkowa fontanna w Paczkowie znajduje się na 

plantach, które okalają mury obronne. Fontanna jest 

kamienna, z wielkim kielichem, przez który zapewne 

niegdyś przelewała się woda 

 

 

Kościół w Otmuchowie 

Kościół Św. Mikołaja i Franciszka Ksawerego w 

Otmuchowie to przepiękna barokowa bazylika 

stojąca przy ulicy kościelnej, praktycznie na 

otmuchowskim Rynku 

 

 

Park miejski w Kluczborku 

al. Szpitalna 

 

Park miejski w Kluczborku to dobrze utrzymany, 

największy kompleks zieleni w mieście, znajdujący 

się w pobliżu Alei Szpitalnej 
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Kościół Św. Mikołaja w Brzegu 

Pl. Kościelny 

 

W pobliżu ulicy Długiej, niedaleko Rynku stoi 

okazała, gotycka bazylika trzynawowa. Wzniesiono 

ją w latach 1370-1417, a w II połowie XIX wieku 

podwyższono wieże 

 

 

Kościół w Bąkowie 

Bąków 

 

Niewątpliwą perełką okolicy jest drewniany 

kościółek p.w. Wniebowzięcia NMP w Bąkowie. 

Pochodzi on z przełomu XV i XVI wieku, co stawia ga 

na czele najstarszych obiektów tego typu w rejonie 

kluczborskim 

 

 

Muzeum w Nysie 

Muzeum w Nysie powstało w 1897 roku jako 

pierwsza tego typu placówka na Górnym Śląsku. 

Siedzibą początkowo był barokowy pałacyk - tzw. 

Stara Komendantura 

 

 

Kościół Wniebowzięcia NMP w 

Nysie 

Kościół Wniebowzięcia NMP w Nysie to ciekawa 

budowla sakralna z końca XVII wieku, zbudowana 

przez jezuitów, w miejscu średniowiecznej świątyni 

 

 

Kościół ewangelicki w Kluczborku 

Z pewnością na uwagę w Kluczborku zasługuje 

jeden z najcenniejszych tutejszych zabytków - 

gotycka świątynia p 
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