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BASTION ŚW. JADWIGI – był jednym z 10 bastionów staroholenderskich, które
rozpoczęto budować w 1643 r. W latach 1741-1758 przebudowany został przez Prusaków.
Obecnie zachowane dwukondygnacyjne kamienno-ceglane kazamaty wybudowano podczas przebudowy w 1771-1774. Dziś jest centrum kulturowo-turystycznym miasta.
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GMINA NYSA
Położona jest na Przedgórzu Sudeckim w województwie opolskim. W jej skład wchodzi miasto
Nysa oraz 26 sołectw. Obszar gminy wynosi 217 km², liczba mieszkańców to ok. 60 tys., z czego w samym mieście ok. 46 tys. Przez środek gminy przepływa rzeka Nysa Kłodzka, na której
utworzono zaporowe Jezioro Nyskie. Przez gminę przechodzą drogi krajowe i wojewódzkie
łączące Dolny i Górny Śląsk oraz Nysę ze stolicą województwa opolskiego i granicą państwa
z Czechami. Gmina wchodzi w skład największego w województwie powiatu nyskiego.
NYSA
Trzecie co do wielkości miasto w województwie opolskim, ważny ośrodek edukacyjny
i kulturowy, turystyczne i wypoczynkowe centrum Opolszczyzny. Historycznie jedno
z największych i najbogatszych miast śląskich będące przez wieki stolicą biskupiego
księstwa nyskiego. Dzięki swoim władcom zyskała piękną zabudowę i wiele bezcennych
dziś obiektów zabytkowych, a przydomek „Śląski Rzym” dumnie rozsławia to miasto
w świecie. Pomimo wielu katastrof i wojen podniosła się i znów rozkwita swoim blaskiem. Lokowana na prawie flamandzkim w 1223 roku zalicza się do najstarszych śląskich miast. Znalazła się w średniowiecznej norymberskiej kronice świata Hartmanna
Schedla z roku 1493. Była świadkiem wielu ważnych wydarzeń historycznych. Jej los
i charakter odmienił król Fryderyk II. Ze stolicy biskupiej stała się potężną twierdzą,
która zablokowała rozwój handlowego miasta. Zniszczona w znacznej części w wyniku
II wojny światowej. Po wojnie staje się ważnym ośrodkiem przemysłowym. Dziś na nowo
próbuje znaleźć swoje miejsce i mocno otwiera się na świat.

MIEJSKI SZLAK TURYSTYCZNY W NYSIE

WIEŻA ZIĘBICKA – jedna z czterech wież bramnych miasta. Powstała w połowie
XIV wieku wraz z systemem murów średniowiecznych. Wieża gotycka, ceglana, posiada
charakterystyczne otwory ścienne, które są pozostałością po dawnym rusztowaniu. W jej
fasadę wmurowano kamiennego lwa, którego, według legendy, przywieziono z wypraw
wojennych z Ziębic.
DOM WAGI MIEJSKIEJ – renesansowa kamienica z początku XVII wieku, była
siedzibą zarządu administracyjnego Księstwa Nyskiego oraz izbą miar i wag. Pod arkadami
znajdowała się waga oraz wzorzec łokcia. W elewację wmurowana kula armatnia na pamiątkę wydarzeń z 1807 roku.

KOŚCIÓŁ ŚW. BARBARY – jedna z najstarszych świątyń w Nysie. Umiejscowiona przy
murach średniowiecznych, stanowiła kaplicę szpitala św. Barbary. Ten gotycki, orientowany kościół
w XIX wieku został przekazany ewangelikom i znajduje się w ich rękach do dziś.

FONTANNA TRYTONA – zbudowana z marmuru sławniowickiego, powstała na początku XVIII wieku za czasów biskupa Franciszka Ludwika von Neuburg. Była wyznacznikiem
dobrych i spokojnych czasów miasta. Na fontannie herb z inskrypcją SPQN i datą 1701.

– mury powstały w czasach biskupa Przecława z Pogorzeli w połowie XIV wieku. W ich
skład wchodziły 4 bramy wjazdowe do miasta i 28 baszt. Murami otoczono również zabudowania dworu biskupiego, ale pominięto tzw. Stare Miasto stanowiące ówczesne
przedmieścia, które posiadało swoje bramy Bialską, Mikołajską i Zbójnicką. Na początku
XV wieku Nysa otrzymała drugi pierścień murów zewnętrznych. Do dziś mury zachowały
się tylko fragmentarycznie w okolicy Dworu Biskupiego, przy Wieży Wrocławskiej i przy
ul. Chodowieckiego. Przetrwały również dwie bramne wieże: Ziębicka i Wrocławska.

NYSKA SECESJA – kiedy z końcem XIX wieku rozpoczęto likwidowanie obiektów
fortyfikacyjnych, które szczelnie otaczały miasto, powstała w mieście dodatkowa przestrzeń do zagospodarowania, a miasto mogło się w końcu zacząć rozwijać. Rozpoczęto
budowę dużych nowoczesnych kamienic w stylu secesyjnym. Jest to styl, który powstał
pod koniec XIX wieku. Charakteryzuje się płynnymi falistymi liniami o bogatej ornamentyce
zwierzęcej oraz roślinnej.

KOŚCIÓŁ ŚW. DOMINIKA – wybudowany
w dawnej dzielnicy Friedrichstadt w latach 1784-1788
przez dominikanów. Ta barokowa budowla posiada
cenne polichromie z początków istnienia kościoła,
przedstawiające sceny z życia św. Dominika.

DOM KOMENDANTA – pałacyk barokowy, który po zajęciu Śląska przez Pru-

sy stał się siedzibą dowództwa garnizonu nyskiej twierdzy. Od 1897 roku był siedzibą
pierwszego na terenach dzisiejszej Opolszczyzny muzeum. Obecnie siedziba Zespołu
Szkół i Placówek Artystycznych.

DWÓR BISKUPI – stoi w miejscu, gdzie powstał w Nysie zamek biskupi

w 1290 roku. Obecny wygląd to przebudowa z XVII- XIX wieku. W pobliżu dworu znajdują
się fragmenty średniowiecznych murów obronnych.

KOŚCIÓŁ ŚW. PIOTRA I PAWŁA – jest wspaniałym dziełem baroku z początku
XVIII w. Kościół i przyległy do niego klasztor należał do zakonu bożogrobców. Na uwagę
zasługują polichromie iluzjonistyczne autorstwa braci Schefflerów. W kościele replika
Grobu Bożego.

PAŁAC BISKUPI – powstały w czasach austriackich obiekt, którego budowa
trwała ponad 100 lat. Zastąpił stary gotycki zamek stanowiący rezydencję biskupów.
Był miejscem spotkania cesarza austriackiego Józefa II i króla Prus Fryderyka II. Podczas
kampanii napoleońskiej mieszkał w nim Hieronim Bonaparte. Od 1984 roku jest siedzibą
Muzeum Powiatowego w Nysie.

RATUSZ – pierwszy ratusz wybudowany został w wieku XIV. Rozbudowano go wiek
później. W swojej historii często ulegał zniszczeniu, np. w 1590 roku z powodu trzęsienia
ziemi. Po zajęciu miasta przez Prusy król Fryderyk II nakazał jego rozebranie, pozostała tylko 89-metrowa wieża. Jej los został przesądzony w 1945 roku, kiedy to prawie całkowicie
uległa zniszczeniu. Resztki wysadzono w powietrze w 1966 roku. W 2008 roku zakończono
budowę nowej wieży wzorowanej na tej starej. Jej wysokość to 78 metrów.
BAZYLIKA MNIEJSZA – największa i najważniejsza nyska świątynia, pod wezwaniem św. Jakuba
i Agnieszki. Jedna z najpotężniejszych
gotyckich świątyń w Polsce. Jej dach
o powierzchni 4 tys. m² zaliczany jest
do najbardziej stromych w Europie.
Znajduje się tu największy na Śląsku
po katedrze wrocławskiej zbiór nagrobków biskupich. Kościół otrzymał
tytuł honorowy Bazyliki Mniejszej oraz
tytuł Pomnika Historii.

POMNIK PATRIOTOM POLSKIM – PLAC
KOPERNIKA – powstał w centralnym miejscu pla-

BUDYNEK STAROSTWA – pięknie odrestaurowany zabytkowy gmach byłego
królewskiego starostwa. Był również siedzibą pierwszego powojennego starosty nyskiego
Wincentego Karugi oraz Archiwum Państwowego.

KOŚCIÓŁ ZWIASTOWANIA NMP – ufundowany przez zamożną mieszczankę
Annę Isenecher w XIV wieku. Początkowo pełnił rolę niewielkiej kaplicy rozbudowanej
w późniejszych czasach. Zgodnie z testamentem fundatorki co czwartek rektor nyskiej
szkoły miał wysyłać ośmiu uczniów, którzy mieli się modlić za rodzinę założycielki kościoła. W XIX wieku dokonano prawie całkowitej przebudowy kościoła i wymiany wyposażenia świątyni.

ŚREDNIOWIECZNE MURY MIEJSKIE

Szlak ma charakter pętli, wyznaczony został w 2016 roku przez Urząd Miejski
w Nysie. Oznaczeniem szlaku jest romb w barwach miasta. Skupia wokół siebie
wszystkie atrakcje, zabytki, szlaki turystyczne. Jest produktem turystycznym,
który ma na celu połączenie wszystkiego co najlepsze w jeden pakiet. Szlak ma
przebieg kierunkowy, nie krzyżuje się i nie wraca w te same miejsca. Długość
szlaku to ok. 13 km.

cu Kopernika w 2001 roku według projektu Mariana
Molendy. Zastąpił on pomnik „Bojownikom o Wolność i Demokrację”. Pomnik upamiętnia Polaków,
którzy walczyli i ginęli w imię wolności Ojczyzny. Pomiędzy dwoma granitowymi skrzydłami, mającymi
nawiązywać do Polskiego godła, złożono pamiątki
z miejsc chwały i gehenny.

WIEŻA WROCŁAWSKA – powstała w połowie XIV wieku, zakończona jest ozdobną attyką,
która pełniła funkcje obronne i dekoracyjne. Na
początku XX wieku wmurowano ozdobny portal
z kamienicy „Pod Patrycjuszem”, stojącej dawniej
w Rynku. Pełniła funkcje więzienne.

DZWONNICA – na wzór włoskiej Campanilli stoi obok świątyni. Nigdy nie dokończona, w zamysłach pierwotnych autorów miała mieć 100 m wysokości. Znajdował się
w niej dzwon Jakub, który ważył 8200 kg
i był jednym z najpotężniejszych na Śląsku. W spalonym w wyniku wojny wnętrzu postanowiono stworzyć Skarbiec
św. Jakuba. Nowoczesna konstrukcja
szklana jest doskonałym uzupełnieniem
bezcennych zabytków skarbca, kielichów, monstrancji, ksiąg i pozłacanej
urny z sercem biskupa Karola Habsburga.
PIĘKNA STUDNIA – perła
nyskiego baroku. Wykonana przez
nadzorcę arsenału i mennicy nyskiej
Wilhelma Hellewega. Miała chronić
przed zatruciem wody w mieście, stała
się wspaniałym dziełem nyskiego cechu
kowalskiego. Na cembrowinie wykonanej z marmuru ze Sławniowic stoi krata
o wadze 1600 kg, a jej zwieńczeniem jest
dwugłowy habsburski orzeł.

RYNEK SOLNY – średniowieczny plac targowy, który uzyskał zabudowę barokową dzięki biskupom wrocławskim. Karol Habsburg ściągnął do Nysy jezuitów, dzięki
którym powstał kompleks, który przetrwał do dnia dzisiejszego i jest jednym z najpiękniejszych miejsc w Nysie. Najstarszym obiektem jest seminarium św. Anny, które było
miejscem urzędowania Christopha Scheinera, pierwszego rektora nyskiego Carolinum.
Był on odkrywcą plam na słońcu i konstruktorem helioskopu. W czasach pruskich w seminarium znajdowała się wielka fabryka prochu. Powstał również kościół jezuicki – dziś
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Kiedyś bogaty kościół wzorowany na
rzymskim „Il Gesu”. Polichromie malował Karl Dankwart, znany z wykonania polichromii
w kaplicy na Jasnej Górze. Na elewacji cenne drewniane rzeźby przedstawiające świętych jezuickich. CAROLINUM – pierwotnie miał to być uniwersytet, ale przedwczesna
śmierć biskupa Karola Habsburga spowodowała, że nie podpisano odpowiednich dokumentów. Ten jezuicki kompleks kształcił znakomite postaci, m.in. Michała Korybuta Wiśniowieckiego czy Jakuba Sobieskiego. Kolegium jezuickie było jedną z najważniejszych
uczelni Śląska. Do dziś pełni funkcje edukacyjne.

WIEŻA CIŚNIEŃ – powstała w najwyższym
wzniesieniu miasta w 1907 r. Ta potężna żelbetonowa konstrukcja została nazwana „Bismarckturm”, na
cześć Ottona von Bismarcka. Wieża posiadała wiele
funkcji. Była elementem systemu wodociągów, wieżą
widokową, znajdowała się tu Sala Pamięci Poległych,
a dziedziniec służył jako miejsce różnych uroczystości.
FORT PRUSY – budowany w latach 1743-1745. Od 1859 służył jako koszary, później
więzienie, a od 1914 jako magazyn sprzętu wojskowego. Fort miał zabezpieczać tereny,
z których można było prowadzić ostrzał miasta. Ma kształt pięcioramiennej gwiazdy,
wewnątrz której znajdują się dwukondygnacyjne kazamaty. Kleszcze fortu otoczone są
suchą fosą, zachował się między innymi fragment zwodzonego mostu.

PARK MIEJSKI – duży zabytkowy park o powierzchni 42 ha. Został zaprojektowany na wzór angielskich parków krajobrazowych, w którym dominować miała swoboda
i romantyzm. Dawniej tereny parku były podmokłe, przepływały przez nie dwie odnogi
rzeki Białej. W okolicach Młynówki znajdowały się ogrody biskupie. Z biegiem lat teren
osuszono, wznosząc młyny. W XIX wieku rozbierano elementy fortyfikacji, budowano nowe
alejki i prowadzono nasadzenia drzew. Powstały dwa charakterystyczne stawy, na których
można było pływać łódkami.
FORT WODNY – położony w pięknym Parku Miejskim, w przeszłości nazywany
Fort Blockhaus. Wybudowany został w 1741 roku przez Austriaków. Po zdobyciu miasta
przez Prusaków został przebudowany. W 1807 został zdobyty przez wojska Wirtembergii
walczące u boku Napoleona i zniszczony. Dziś, odrestaurowany, udostępniony dla turystów.
RZEKA NYSA KŁODZKA – wypływa ze zboczy Trójmorskiego Wierchu w Masywie
Śnieżnika. W górnym biegu ma charakter górski, często meandruje i wylewa. Płynie przez
województwa dolnośląskie i opolskie. Na jej biegu utworzono trzy jeziora zaporowe. Kiedyś w części stanowiła naturalną granicę Górnego i Dolnego Śląska. Wpływa do Odry, a jej
długość wynosi 181,7 km.

WYSOKIE OBWAŁOWANIA – powstały w latach 1774-1791 na przedmieściach
miasta i mają około 1200 m długości. Przebudowano na bastiony istniejące w tym miejscu
reduty – Kapliczną, Górną Kapliczną i Place d’Armes, które stanowiły część wcześniejszych
Umocnień Kapucyńskich. Wszystko połączono ze sobą kurtynami i jeszcze dwoma bastionami – Grodkowskim i Morawskim. Na obu krańcach Obwałowań Wysokich, w miejscu
obniżenia terenu, wybudowano dwie bramy: Cegielnianą i Grodkowską.
KOŚCIÓŁ ŚW. ELŻBIETY – monumentalna neoromańska świątynia zaprojektowana przez franciszkanina Mansuetusa Fromma. Kościół wchodzi w skład zespołu klasztornego franciszkanów. Powstał w latach 1902-1911. Obok kościoła kameralny cmentarz,
a przed kościołem wotywna kaplica św. Rocha.

OPRACOWANIE

REDUTA KARDYNALSKA – zbudowana w latach 1743-46 na wyspie rzecznej,
gdzie znajdowały się ogrody biskupie. Powstała razem z bliźniaczą Redutą Kapucyńską,
znajdującą się po drugiej stronie rzeki, dla obrony urządzeń wodnych oraz wzmocnienia
obrony Obwałowań Jerozolimskich Wewnętrznych. Zbudowana na planie kwadratu, otoczona była fosą. Podmokły teren spowodował jednak zanik fosy. Na kolisty dziedziniec
można się dostać przez tunel bramny. Po lewej stronie dziedzińca znajduje się wejście na
koronę wałów oraz pomieszczenie, gdzie są obecnie zasypane korytarze kontrminerskie.
Przed wejściem do Reduty tablica wskazująca poziom powodzi z 1829 r.
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