Szlakiem księstwa
biskupów wrocławskich
Termin 24 lutego 2019r.
1. Nysa – dawna stolica księstwa Biskupów Wrocławskich: Bazylika św. Jakuba St.
Apostoła i św. Agnieszki – Pomnik Historii; Skarbiec św. Jakuba – galeria sztuki
złotniczej; szlak błogosławionej Marii Luizy Merkert – założycielki zgromadzenia
sióstr św. Elżbiety; Zespół Pojezuicki; zabudowa śródmiejska, budynek Wagi
Miejskiej; zachowane fortyfikacje Twierdzy Nysa - Bastion św. Jadwigi, Fort Wodny
(opcjonalnie).
2. Otmuchów – gotycko-renesansowy zamek biskupów wrocławskich, od XVII wieku
pełnił rolę letniej rezydencji, a śladem barokowej przebudowy dla potrzeb
dostojników są unikatowe „końskie schody”; barokowy pałac dalny; renesansowy
ratusz zdobiony dekoracją sgraffitową; powstały z fundacji biskupiej XVII–wieczny
emporowo-bazylikowy kościół pw. św. Mikołaja i św. Franciszka Ksawerego
zaliczany do najcenniejszych na Ziemi Opolskiej, posiada elementy typowe dla
wzorcowej budowli jezuickiej, barokowe wyposażenie jest dziełem śląskich
artystów, w tym Michała Willmanna.
1. Piotrowice Nyskie – Późnorenesansowy dwór z połowy XVIIw, później
przebudowywany i rozbudowywany; efekt tych przedsięwzięć, a zwłaszcza
przebudowy z pocz. XIXw. można oglądać dziś śmiało nazywając dwór pałacem. U
gospodarzy przyjrzymy się postępom prac rewitalizacyjnych dworu od poprzedniej
wizyty.
3. Sulisław - Pałac wraz z kompleksem zabudowań pofolwarcznych jest jednym
z najbardziej reprezentacyjnych miejsc regionu. Dziś to także jedyny w Polsce
ośrodek medycyny ajurwedyjskiej, a zarazem ekskluzywny pięciogwiazdkowy hotel
na Opolszczyźnie. Majątek miał wielu właścicieli; pod koniec XVIII wieku Sulisław
stał się częścią majątku biskupiego, a po sekularyzacji dóbr klasztornych w 1810 roku
należał do króla Prus Fryderyka Wilhelma III z dynastii Hohenzollernów. Do końca
II wojny światowej posiadłość pozostawała w rękach rodziny FranckenSierstorpffów.
4. Kałków - kościół romańsko-gotycki, na planie krzyża równoramiennego, datowany
na połowę XIII wieku, w większości zachowany układ przestrzenny pierwotnej
budowli.
5. Zwierzyniec - pałacyk myśliwski zbudowany w 1713 roku dla biskupa Fraza Ludwiga
von Neuburga.
Proszę zabrać odpowiednie, nieprzemakalne obuwie. W planach jest poranna kawa
i ciasto a dalej na trasie obiad – informacje przed wyjazdem. Najważniejszym punktem
naszego zwiedzania będzie Nysa –ok.3 godz.
WYJAZD – godz. 7.00 , Al. J. Słowackiego w pobliżu Poczty Głównej,
powrót ok. godz. 20.00
KOSZT – 120 zł. wpłata gwarantuje rezerwacją miejsca, obejmuje koszty transportu,
opiekę przewodnika, ubezpieczenie NNW+KL
dodatkowo koszty: Skarbiec św. Jakuba, Zamek Biskupi w Otmuchowie ok 15-20 zł
Stowarzyszenie Zakochaj się w Polsce
tel. 604 94 89 81
przewodnik@annatour.pl

