Województwo opolskie

BRZEG
Położone nad Odrą jedno z najpiękniejszych śląskich miast, ośrodek gospodarczy
(przemysł maszynowy, elektrotechniczny,
spożywczy, handel i usługi), kulturalny
i turystyczny. Brzeg znajduje się przy trasie
drogowej z Wrocławia do Opola; równolegle do niej przebiega od południa autostrada
A 1, z którą miasto ma dobre połączenie.
Także dogodne połączenia kolejowe z Wrocławiem i Opolem.
Osada przy ważnym szlaku handlowym
istniała już na początku XIII w., prawa miejskie ma od 1248 r., a kilkadziesiąt lat później
miasto zostało stolicą księstwa. Pierwszym
księciem brzeskim był Bolesław III – ta piastowska linia książęca panowała w Brzegu
do 1675 r. Przez kilka stuleci dogodnie położone miasto rozwijało się gospodarczo,
powstawały wspaniałe budowle: zamek, ratusz, świątynie, mury miejskie, szkoła, istniał teatr. Na drugą połowę XVI w. przypada
budowa nowoczesnego systemu fortyfikacji.
Jednak wojna trzydziestoletnia zapoczątkowała upadek Brzegu, a w czasach pruskich
zamieniony został w twierdzę; umocnienia
te zostały wyburzone przez wojska napoleońskie, a na ich miejscu powstały parki
i promenady.
Najcenniejszym zabytkiem Brzegu jest
Zamek Piastów Śląskich zbudowany pod
koniec XIII w.; poważną przebudowę przeszedł w XVI w., kiedy kolejni książęta przekształcili gotycką budowlę w renesansową.
Zachowana do dziś kamienna fasada budynku bramnego jest uważana, obok kaplicy
Zygmuntowskiej na Wawelu, za najcenniejszy zabytek renesansowej rzeźby architektonicznej w Polsce (stąd brzeski zamek nazywany jest Śląskim Wawelem). Od XVIII w.
zamek był niszczony w wyniku działań wojennych, dopiero w drugiej połowie XX w.
przeprowadzono gruntowne prace remonto-

we, odbudowano krużganki, odtworzono renesansowy ogród. Obecnie w zamku mieści
się Muzeum Piastów Śląskich. Na szczególną uwagę zasługuje budynek bramy wjazdowej z bogatą dekoracją rzeźbiarską, w tym
24 płaskorzeźbione popiersia piastowskich
królów i książąt śląskich, figury panującej
pary książęcej, herby księstwa.
W sąsiedztwie znajdują się inne cenne budowle, w tym gotycka kaplica św. Jadwigi,
barokowy kościół św. Krzyża, renesansowe
Gimnazjum Piastowskie. W centralnej części rynku usytuowany jest ratusz, w obecnym kształcie z drugiej połowy XVI w. Na
uwagę zasługuje też kościół św. Mikołaja,
jedna z największych świątyń gotyckich na
Śląsku. Wewnątrz w prezbiterium zachowały się cenne freski.

BYCZYNA
Niewielkie miasto w północnej części regionu, przy trasie drogowej z Opola do Poznania, przebiega tu również linia kolejowa.
W przeszłości ważny ośrodek handlowy na
szlaku łączącym te dwa miasta, rozwijający się już w początkach państwa polskiego. Obecnie działają tu zakłady przemysłu
drzewnego i produkujące materiały budowlane. Prawa miejskie uzyskała Byczyna
w 1228 r.
W historii Polski Byczyna zapisała się
jako miejsce bitwy, w której 24 stycznia
1588 r. hetman Jan Zamojski rozbił wojska
pretendenta do polskiego tronu, arcyksięcia
Maksymiliana Habsburga, torując tym samym drogę do tronu Zygmuntowi III Wazie,
wybranemu już królem. Kopia obrazu Jana
Matejki przedstawiająca to starcie (oryginał
zaginął) wystawiana jest w sali ratusza.
Zabytkowy ratusz usytuowany pośrodku
rynku pochodzi z przełomu XV i XVI w.,
kilkakrotnie niszczony i odbudowywany.
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