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Wstęp
Świat małych miasteczek… Pozornie 
niepozornych, czasem spokojnych, 
a nawet bardzo sennych, ale tak 
różnorodnych, jak różne są regiony 
Polski. I choć część z nich pozostała 
na uboczu ważnych wydarzeń poli-
tycznych, to wiele stało się sceną dla 
mnóstwa fascynujących historii. 

Wybór tych miejscowości nie był 
łatwy – aby opisać ok. 90, należało 
dokonać selekcji spośród dziesiątek, 
a być może nawet setek. O tym zaś, 
by umieścić którąś z nich w gronie 
miast i miasteczek zaprezentowanych 
w niniejszej publikacji, zdecydowały 

rozmaite czynniki. Musiały one m.in. 
posiadać piękne lub unikatowe zabytki, 
skrywać w sobie jakąś wyjątkową 
opowieść, kusić klimatem lub pięknym 
położeniem. Przy wyborze stanęli-
śmy więc w obliczu ogromnej liczby 
malowniczych rynków, wielkich świątyń, 
zdumiewających zamków i pałaców, 
dostojnych kamienic i drewnianych cha-
łup oraz opowieści o królach i możno-
władcach, alchemikach i czarownicach, 
a także żołnierzach, kupcach i flisakach. 
Każda z tych postaci odcisnęła piętno 
na dziejach swojej miejscowości i wpły-
nęła na jej charakter. 
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standard. Poza tym dach nad głową 
i czysta woda były wtedy luksusem. 
W dużo lepszych warunkach mieszkali 
dyrektorzy fabryk, o czym świadczą 
eleganckie wille.

UNIKAT NA WIELKĄ SKALĘ
Podstawowym materiałem budowlanym 
w Żyrardowie były cegły. To z nich po-
wstały budynki fabryczne, domy i oczy-
wiście… świątynie. Na tę największą, pod 
wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia, 
zużyto ok. 3 mln cegieł! Kościół ten, 
w przeciwieństwie do prostych i geo-
metrycznych form robotniczych domów, 
ma finezyjną bryłę i dwie strzeliste wieże 
górujące nad miastem.

Z czerwonej cegły powstawały rów-
nież budynki o charakterze socjalnym, 
edukacyjnym i kulturalnym, czyli szkoła, 
pralnia, dom kultury czy szpital. Niemal 
za cud trzeba uznać, że miasto ominęła 
zawierucha wojenna oraz różne etapy 
wyburzania tego, co stare, brzydkie 
i przemysłowe. Dzięki temu na listę 

zabytków zostało wpisanych ok. 300 
obiektów i w komplecie stanowią one 
unikat na skalę europejską.

Myliłby się jednak ten, kto by pomy-
ślał, że to typowe przemysłowe osiedle 
bez terenów zielonych. Ówczesne 
projektowanie, trochę nawiązujące do 
koncepcji miasta-ogrodu, zakładało, 
że wokół domów przestrzeń ma być 
przyjemna i poprawiać jakość życia, 
dlatego tworzono parki. Taką „zieloną 
wyspą” jest uroczy park Dittricha, przez 
który wije się wstęga Pisi Gągoliny. Dziś, 
po rewitalizacji, to miły zakątek dający 
chwilę wytchnienia.

DZIEŃ W OKOLICY
Żyrardów jest bramą do urokliwego 
Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, 
chroniącego gęste lasy Puszczy Boli-
mowskiej. To świetne miejsce na długie 
spacery i podziwianie fauny i flory.

Nie lada atrakcją są też spływy kaja-
kowe organizowane na Rawce, jednej 
z najpiękniejszych rzek Mazowsza.

Opolskie
Opolskie leży na historycznym Śląsku – w większej części na Górnym, 
a w mniejszej na Dolnym. Bywa też nazywane Śląskiem Opolskim. 
Mimo że jest to najmniejsze powierzchniowo województwo w Polsce, 
nie zbywa mu na atrakcyjnych miejscowościach. Czekają tu Paczków 
i Byczyna, otoczone murami obronnymi. W Niemodlinie można obejrzeć 
rynek o nietypowym kształcie oraz zamek znany z pachnącego kwiatami 
i owocami filmu Jasminum. W nieco sennym Brzegu stoi „śląski Wawel” 
z przepięknym dziedzińcem, a w Głogówku zamek, który w czasie 
potopu szwedzkiego gościł polskiego króla. Na rynku w Namysłowie 
leje się zaś piwo produkowane od wieków w tutejszym browarze.
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BRZEG
z wizytą u P iastów śląskich
Brzeg, ze swoim arcydziełem architektury w postaci re-
nesansowego zamku, trochę ginie w przestrzeni rzucony 
między Opole i Wrocław. Trochę też ginie w czasie – 
leżąc na szybko odłączonym od Polski Śląsku, wręcz nie 
istnieje w polskiej świadomości. I mimo wielu atrakcji, 
wciąż zaskakuje spokojem i nieturystyczną atmosferą.

ARCYDZIEŁO WE WŁOSKIM STYLU
Już na wejściu zamek zdradza, że miano 
śląskiego Wawelu zostało mu nadane 
nie przez przypadek i żadną miarą nie 
na wyrost. Budynek bramny ma formę 
stylizowaną na rzymski łuk triumfalny 
i jest bogato dekorowany. Zachwycają 
również portal będący popisem sztu-
katorstwa oraz popiersia 12 pierwszych 
władców Polski i książąt z linii Piastów 
śląskich, od legendarnego założyciela 
dynastii piastowskiej po Fryderyka II 
legnickiego. 

To właśnie on rozpoczął przebudowę 
zamku w renesansowym duchu, a do 

pracy sprowadził cenionych architek-
tów z włoskiej rodziny Parrów. Śmierć 
przerwała mu jednak realizację projektu, 
którego dokończenia podjął się jego syn 
Jerzy II brzeski. Stworzył on zachwyca-
jącą rezydencję w takiej formie, jaka stoi 
do dziś. 

Na kamiennej fasadzie budynku 
można zauważyć pełnowymiarowe 
posągi Jerzego II i jego żony Barbary 
z Hohenzollernów w strojach zgodnych 
z ówczesną modą – on nosi krótkie 
spodnie, płaszcz i beret z piórkiem, a ona 
plisowaną spódnicę. Budynek bramny 
prowadzi na zamkowy dziedziniec.

Poleć książkęKup książkę

http://bezdroza.pl/rf/bepopo
http://bezdroza.pl/rt/bepopo


opolskie172 Brzeg 173

DOBRY GOSPODARZ
Jerzy II nie tylko dbał o rozwój gospo-
darczy regionu, ale też poświęcał czas 
i pieniądze na mecenat. Jednocześnie 
był gorącym zwolennikiem protestan-
tyzmu i tę religię propagował na swych 
ziemiach. Wszystkiego o nim i jego 
poprzednikach można dowiedzieć się 
podczas zwiedzania wystaw Muzeum 
Piastów Śląskich, działającego w zamku. 
By się do niego dostać, trzeba przez 
budynek bramny wejść na dziedziniec. 

Sam wspaniały dziedziniec, z trzykon-
dygnacyjnymi kolumnowymi krużgan-
kami, jest kolejnym, po budynku bram-
nym, popisem kunsztu renesansowych 
mistrzów. Mimo wielkiego bogactwa 
i przepychu, jaki zaklęto tu w kamieniu, 
dziedziniec tchnie spokojem i harmonią. 

PIASTOWSKA NEKROPOLIA
Od południa do zamku przylega gotycki 
kościół św. Jadwigi Śląskiej. Przez trzy 
wieki był świątynią, w której odbywały 
się różne ważne dla władców uroczy-
stości. Poza tym pochowano tu ponad 
40 Piastów brzesko-legnickich, co czyni 
kościół największą nekropolią tej dynastii 
w Polsce. Nagrobki można zobaczyć 
w podziemiach zamku. Niestety niektóre 
z najstarszych nie przetrwały do naszych 
czasów.

ŚLADY RENESANSU I BAROKU
Za panowania księcia Jerzego II powstał 
renesansowy ratusz, którego budową 
również kierowali włoscy architekci, 
Parrowie. Ten imponujący rozmiarem 
budynek uchodzi za jeden z najpiękniej-
szych przykładów renesansu w Polsce.

Z kolei unikatowym przykładem 
baroku (również w skali kraju) jest 
pojezuicki kościół Podwyższenia Krzyża 
Świętego. A jak pojezuicki, to taki, który 
realizował zakrojoną na szeroką skalę 

akcję rekatolizacyjną. Okazuje się więc, 
że sztuka w służbie propagandy to nie 
XX-wieczny wymysł, ale zamysł realizo-
wany już przed wiekami. Ilość malowideł 
i iluzjonistycznych konceptów aż zapiera 
dech i jest doskonałą realizacją programu 
opracowanego przez włoskiego malarza 
Andreę del Pozzo, który był mistrzem 
zacierania granic między malarstwem 
a sztukatorstwem.

RÓŻNE OBLICZA
Siedziba rajców tradycyjnie stoi na rynku. 
Sporo tu ciekawej, starej architektury, 
ale – z uwagi na to, że miasto mocno 
ucierpiało pod koniec II wojny świato-
wej – nie brakuje powojennych plomb 
wprawionych raz lepiej, a raz gorzej. 
Choć ogólnie przestrzeń jest przyjemna, 
to nie ma w niej życia, jakby mieszkańcy 
celowo ją omijali. Zupełnie inaczej jest na 
ul. Długiej, która ma formę deptaku. Są tu 
sklepy i kilka knajpek, przewija się więcej 
ludzi i bije mocniejsze tętno miasta.

O przedwojennym Brzegu przypo-
minają ulice Piastowska, Trzech Kotwic 
czy Jana Pawła II, przy których stoją 
stare kamienice i okazałe wille otoczone 
ogródkami. Niektóre są zadbane, inne 
nie, a jeszcze inne pilnie wymagają 
remontu, by nie zamienić się w ruinę.

MIASTO NAD ODRĄ
W Brzegu jest też więcej miejsc, 
które z jednej strony wymagają pilnej 
ingerencji, a z drugiej – mimo zaniedba-
nia – tworzą miły zaułek o wyjątkowym 
klimacie. Tak jest na przykład na pl. Ko-
szarowym, gdzie spod warstwy znisz-
czenia przedzierają się relikty lepszych 
czasów, całości zaś dopełnia opuszczony 
XIII-wieczny gotycki kościół. 

Sąsiedni pl. Młynów oferuje podobne 
wrażenia. Dominantą jest tu stary młyn, 
który ze względu na nadodrzańskie 

położenie miasta pasuje do tego miejsca 
jak ulał. Tyle że też wymaga pomysłu na 
jego wykorzystanie, bo na razie sprawia 
wrażenie, jakby czas się tu zatrzymał 
dawno temu. 

A skoro o Odrze mowa, to tworzy ona 
wyspy nie tylko we Wrocławiu i Opolu, 
ale także w Brzegu. Jedną z nich jest 
Kępa Młyńska (wyspa Jeżynowa), która 
od czasów powodzi w 1997 r. jest opusz-
czona. Dzięki temu jest tu trochę dziko, 
a trochę wakacyjnie – na niewielkiej 
plaży można chwilę odpocząć i spoglą-
dać na mały… wodospad!

W Brzegu znajduje się kilka pięknych 
parków: Centralny, Nad Fosą, Nadod-
rzański czy Wolności. Są wspaniałe do 
spacerów, a romantyczną atmosferę 
tworzą mostki i fontanny.

DZIEŃ W OKOLICY
W okolicy Brzegu znajdują się gęste lasy 
Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. 

Są tu również wydmy, kapliczki z cu-
downą wodą, Ogród Botaniczny i dawna 
huta żelaza w Zagwiździu.

Amatorzy sportów wodnych powinni 
wykorzystać potencjał Odry i spróbo-
wać kajakarstwa.

Miłośnicy miasteczek mogą się 
wybrać także do sympatycznego 
Grodkowa, gdzie czeka kilka cieka-
wych zabytków. A dalej leżą Kopice 
słynące z majestatycznych, dostoj-
nych ruin pałacu wzniesionego przez 
„śląskiego Kopciuszka”, czyli Joannę 
Schaffgotsch oraz jej męża. Z Schaf-
fgotschami związany jest także pałac 
w nieodległym Sulisławiu, a w okolicy 
jest jeszcze ciekawa rezydencja 
w Jędrzejowie. Zupełnie inny zabytek 
wznosi się w Małujowicach - to kościół 
św. Jakuba Apostoła. Jego wnętrze 
pokrywają wspaniałe polichromie, 
będące jednymi z najlepszych w Pol-
sce malowideł w typie Biblia paupe-
rum (Biblia ubogich).
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