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Wycieczka  krajoznawcza                                                                                                                                    

„Śląsk Opolski” 
                         12 - 13 sierpnia 2017 r.  (sobota ,niedziela) 
   

Wycieczka jest organizowana w ramach działalności programowej O/PTTK                      
w Żarnowie i jest przeznaczona dla członków i sympatyków PTTK. Celem imprezy jest 
poznanie krajoznawcze województwa opolskiego. Wyjazd nie ma charakteru 
komercyjnego, odbywa się na zasadach samoorganizacji i jest imprezą non – profit. 
Główne cele wycieczki to: 

 Brzeg – miasto od XIV – XVII w. jedna ze stolic Legnicko - Brzeskiego 
 Opole – stolica Opolszczyzny  
 Namysłów – miasto nad Widawą z XIII w. rodowodem 

           
Organizatorzy zachęcają uczestników wycieczki do zdobywania Odznaki Krajoznawczej 
Polski (Brzeg i Opole), a udział w imprezie daje także możliwość uzyskania 35 punktów 
na OTP: za zwiedzanie Brzegu i Opola po 15pkt. oraz za Strzelce Opolskie 5 pkt.    
 
PROGRAM : 

Wyjazd o godz. 6.00 sprzed Szkoły Podstawowej                        
w Żarnowie.  
Przejazd do Brzegu – zwiedzanie Muzeum Piastów 
Śląskich zlokalizowanym w zamku, którego wieża bramna 
jest jednym z najwybitniejszych dzieł polskiego renesansu. 
Ważnymi elementami wieży są: herb króla Zygmunta 
Augusta, galeria 24 płaskorzeźb popiersi władców polskich 
i książąt śląskich i naturalnej wielkości figury księcia 

Jerzego II jego żony Barbary. Zamek wielkością i rozmachem nawiązywał do Wawelu, 
stąd zwany jest „Śląskim Wawelem”. Z umocnień obronnych zachowała się Brama 
Odrzańska zbudowana w 1595 r. Rynek z  zabytkowym ratuszem i kamieniczkami                       
z renesansu, baroku, secesji i eklektyzmu. Duża ilość terenów zielonych, np. w Parku 
Nadodrzańskim ok. 300 gatunków drzew i krzewów. Po zamku będziemy spacerować                  
z przewodnikiem.   
Z Brzegu przejedziemy do stolicy województwa  
Opola (ok. 50 km.) Na rynku barokowy ratusz               
z elementami włoskiego gotyku wzorowany na 
florenckim ratuszu Palazzio Vecchio. W pobliżu 
rynku przy ul. Zamkowej  znajduje się kościół 
franciszkanów. Przy klasztorze wzniesiono 
kościół św. Trójcy, w którym odwiedzimy kaplicę 
św. Anny zawierającą mauzoleum Piastów Opolskich. Dzieje Opolszczyzny poznamy 
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zwiedzając Muzeum Śląska Opolskiego w najstarszej kamienicy miasta, w dawnym 
kolegium jezuickim. W miarę możliwości zwiedzimy również galerię przy ul. Ozimskiej 10, 
z kolekcją malarstwa polskiego( obrazy J. Malczewskiego, V. Hofmana,                                         
J. Chełmońskiego i J. Cybisa). Podczas spaceru po Opolu zobaczymy charakterystyczny 
dla miasta akcent Wieżę Piastowską z XII w. i inne obiekty zabytkowe.  

Następną miejscowością będzie Namysłów  
położony  nad Widawą. Liczne zabytki świadczą o bogatej 
historii miasta, które uzyskało prawa miejskie w 1249 roku. 
We fragmentach zachowane zostały mury obronne                      
ze specjalnymi przepustami dla rzeki opływającej od 
północy Namysłów. Częścią murów jest XIV w. Brama 
Krakowska. Kościół św. św. Piotra i Pawła  jest świątynią 
trójnawową z witrażami. Wystrój wnętrza barokowy. 

Gotycki ratusz, liczne domy ( XVI – XIX w.), zamek z XIV w., późnorenesansowa studnia.                
W niedzielę po śniadaniu zwiedzanie Namysłowa z przewodnikiem (ok. 2 godz), 

następnie przejazd w stronę Żarnowa. Po drodze dłuższy postój na posiłek (płatny we 
własnym zakresie).     
Rozwiązanie wycieczki wieczorem przy  SP w Żarnowie.  
Opłata na rzecz organizacji imprezy wynosi 200 zł. dla członka PTTK z aktualną 
składką oraz 230 zł dla pozostałych. 
W ramach w/w kwoty organizator zapewnia:  

 przejazd autokarem turystycznym 
 pilotaż na trasie przejazdu  
 ubezpieczenie 
 pamiątkowy znaczek 
 przewodników po zwiedzanych obiektach 

nocleg w hotelach „Polonia” i „Zorza” w Namysłowie, położonych blisko siebie                 
w centrum miasta, obiadokolacja w sobotę, śniadanie w niedzielę 

Wpłaty na rzecz organizacji wycieczki  przyjmowane będą od 27maja 2017r.                           
W przypadku zgłoszenia wymaganej ilości osób, rekrutacja na wycieczkę zakończy się                
z chwilą wyczerpania wolnych miejsc.  
Uwaga :przy opracowaniu programu wykorzystano zdjęcia  z  Internetu.  
Organizator zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. 
 

Zapraszamy do udziału 
                                                                                                                        Organizatorzy 


